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ΣΜΖΜΑ Α 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ: 

 

«ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΤΓΔΗΑ ΑΣΡΟΤ  
ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΡΚΑΓΗΑ» 

 

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ: 

 

Οη εξγαζίεο θαη Δθζπγρξνληζκνχ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άζηξνπο πεξηιακβάλνπλ 
ζπλνπηηθά ηα αθφινπζα: 

Αληηθαηάζηαζε επηιεγκέλσλ ζπξώλ θαη εμσηεξηθώλ παινζηαζίσλ ηνπ Κ.Τ. 

Σα πθηζηάκελα παιαηά μχιηλα εμσηεξηθά παξάζπξα ηνπ θηηξίνπ (ηξηάληα (30) ζηνλ ηζφγεην ρψξν 

θαη ηξηάληα έλα (31) ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ) ζα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ λέα 

παινζηάζηα κε ζεξκνκνλσηηθνχο-ερνκνλσηηθνχο θαη αλαθιαζηηθνχο παινπίλαθεο.  

Η απνμήισζε ησλ θνπθσκάησλ θαη θαζζψλ πξέπεη λα γίλεη εληέρλσο θαη κε επηκέιεηα ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ θαηά ην δπλαηφ νη θνξέο ζηελ ηνηρνπνηία- επηρξίζκαηα.  

Θα απνμεισζνχλ θαη ζα αληηθαηαζηαζνχλ επίζεο πέληε (5) ζχξεο δχν ζηνλ ηζφγεην ρψξν θαη 

ηξεηο (3) ζηνλ φξνθν ηνπ θηηξίνπ.  

Οη εμσηεξηθέο πφξηεο (πιάηνπο απφ 0,9m έσο 1,5m θαη χςνπο 2,4m) ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε 

αλνηγφκελεο παιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαζηηθά βακκέλν αινπκίλην, δίθπιιεο ρσξίο θεγγίηε.  

ηηο εμσηεξηθέο ζχξεο πξνβιέπεηαη απιή θιεηδαξηά αζθαιείαο ρσξίο γισζζίδη, ρσλεπηή θαη 

ρεηξνιαβέο.  

Tα πθηζηάκελα παξάζπξα (πνηθίισλ δηαζηάζεσλ) ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε αινπκηλέληα 

παινζηάζηα δίθπιια (ή κνλφθπιια), κε ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή 

νξηδφληην άμνλα. ηα παξάζπξα ζα ηνπνζεηεζνχλ επίζεο θηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ απφ 

γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ παξεκπφδηζε εηζφδνπ εληφκσλ, ηνπνζεηνχκελεο 

ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο αινπκηλίνπ. 

Οη πξνβιεπφκελνη παινπίλαθεο ζα είλαη δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί-ερνκνλσηηθνί-αλαθιαζηηθνί 

ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm). 

χκθσλα θαη κε ην κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 334/2013 έγγξαθν ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αξθαδίαο θαηφπηλ ηεο κε αξηζκφ 2/2014 πλεδξίαζεο ηεο 31εο-1-

2014 ηα λέα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην ζα έρνπλ βαθή απφρξσζεο μχινπ ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηά απφ αηζζεηηθήο άπνςεο κε ηα ππφινηπα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ πνπ δελ 

αληηθαζίζηαληαη.  

Δπηζθεπή- Αληηθαηάζηαζε ζηέγεο 

Η ζηέγε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κ.Τ. Άζηξνπο δελ έρεη πέηζσκα θαη πγξνκφλσζε. Απνηέιεζκα είλαη λα 

κπαίλνπλ φκβξηα απφ ηα ζπαζκέλα θεξακίδηα, θαη έηζη αθελφο λα ζπζζσξεχεηαη πγξαζία ζηελ 
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πιάθα ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ θαη αθεηέξνπ λα έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο ε ζεξκνκφλσζε 

απφ παινβάκβαθα πνπ ππάξρεη πάλσ απφ ηελ πιάθα.  

Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ηεο ζηέγεο ηνπ Κ.Τ. πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ ζηέγεο: Πξνβιέπεηαη θαζαίξεζε ησλ επηθεξακψζεσλ ηεο 

πθηζηάκελεο ζηέγεο κε επηκέιεηα γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ 50%. Η επηθάλεηα θάηνςεο ηεο ζηέγεο ππφ ζηνηρεία (α-β-γ-δ-ε-δ-ε-ζ-η-θ) 

είλαη ~553,2m2 θαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηα ~586,4m2. 

 Καζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο ζηέγεο. 

 Πιήξσζε νξηδνληίνπ αξκνχ δηαζηνιήο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ πιηθφ ζε κήθνο 20,5m. 

 Καηαζθεπή λέαο ζηέγεο. Η ηεγίδσζε ζα γίλεη κε πξηζηή δνκηθή μπιεία απνηεινχκελε απφ ηνλ 

ζθειεηφ ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο. 

Πξνβιέπεηαη θαηαζθεπή ζαληδψκαηνο κε ηάβιεο πάρνπο 1,8cm. ην δπηηθφ ηκήκα ηεο 

θεξακνζθεπήο κε ζηνηρεία θνξπθψλ [α-β-γ-ι-κ-λ-μ-ν-π-ξ-ζ-η] (ζρέδην Α7) (θεθιηκέλε 

επηθάλεηαο 312,60m2) ε επηθεξάκσζε ζα γίλεη κε επαλαηνπνζέηεζε ησλ αθέξαησλ θεξάκσλ 

απφ ηελ πθηζηάκελε θεξακνζθεπή ελψ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα κε ζηνηρεία θνξπθψλ [γ-δ-ε-δ-ε-

ζ-ξ-π-ν-μ-λ-κ-ι] (θεθιηκέλε επηθάλεηα 273,80m2) ε επηθεξάκσζε ζα γίλεη κε λέα θεξακίδηα 

ξσκατθνχ ηχπνπ. Δπί ησλ αθκψλ ηεο θεξακνζθεπήο (δ-κ)=5.40m, (δ-π)=6.40m, (θ-ν)=6.30m 

ζα ηνπνζεηεζνχλ ληεξέδεο. Οη επηζηεγάζεηο πξνβιέπνληαη κε γαιβαληζκέλε επίπεδε 

ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ κε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ κε 

γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο. 

 Αλαθαηαζθεπή-ελίζρπζε πθηζηάκελσλ πδξνξξνψλ: Πξνβιέπνληαη δέθα (10) λέεο 

θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο κήθνπο 7,2m έθαζηε. Οη πδξνξξνέο πξνβιέπνληαη πιεζίνλ ησλ 

θνξπθψλ α,β,γ,δ,ε,ε,ζ,η ηεο θεξακνζθεπήο θαη επί ησλ πιεπξψλ (α-β) θαη (θ-α) φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην Α7 ηεο κειέηεο. Οη θαηαθφξπθεο πδξνξξνέο ζα είλαη απφ 

γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm κε ζηεξέσζε κε 

εηδηθνχο ζπλδέζκνπο. 

Παξάιιεια ζα ηνπνζεηεζνχλ λέεο νξηδφληηεο πδξνξξνέο (ή ζα ζπκπιεξσζνχλ νη πθηζηάκελεο) 

επί ησλ πιεπξψλ (α-β, β-γ, γ-δ, δ-ε, ε-δ, ε-ζ, ζ-η, η-θ) ζπλνιηθνχ κήθνπο 119,15m. Οη 

νξηδφληηεο πδξνξξνέο ζα είλαη απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1.5mm ελψ 

πξνβιέπνληαη θαη εγθάξζηεο απνιήμεηο.  

 Θεξκνκφλσζε ησλ θεθιηκέλσλ πιεπξψλ ηεο ζθεπήο κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 

πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε ησλ πιαθψλ κε ζεξκή άζθαιην. Γηα ηελ 

πγξνκφλσζε ηεο μχιηλεο ζηέγεο πξνβιέπεηαη επίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή 

κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε 

ππξήλα απφ κε πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

Αλαθαηαζθεπή Δπηρξηζκάησλ - Δζσηεξηθνί ρξσκαηηζκνί 

ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ηνπ Κ.Τ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαίληζε ησλ ρξσκαηηζκψλ ζην 

ζχλνιν ησλ δσκαηίσλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο 

βάζεσο θαηάιιεια γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Πξηλ ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ 

ζα πξνεγεζεί θαηάιιειε πξνεηνηκαζία απφμεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ. Οη επηθάλεηεο 

αλαθαίληζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ ζε δχν πιήξεηο δηαζηξψζεηο ζηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζηηο 

νξνθέο ησλ δσκαηίσλ ηνπ Κ.Τ. παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα Α3 θαη Α6 ηεο κειέηεο. 

Η ζπλνιηθή επηθάλεηα αλαθαηλίζεσλ ρξσκαηηζκψλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλέξρεηαη ζε 3375m2. 
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Αλαθαίληζε- Δπηζθεπή ρώξσλ WC 

ηνπο ρψξνπο ρψξνη πγηεηλήο (WC) ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άζηξνπο (έμη θνηλά θαη έλα (1) WC 

ΑΜΔΑ ζην ηζφγεην (ρψξνη 0.6, WC ΑΜΔΑ, 0.8α, 0.8β, 0.10, 0.20, 0.25), επηά θνηλά ζηνλ φξνθν 

(ρψξνη 1.11, 1.12, 1.18, 1.20, 1.22, 1.24, 1.26)) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο αλαθαίληζεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρσλ φπσο 

επίζεο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο απηνχο.   

 Αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ 

ε φινπο ρψξνπο πγηεηλήο ζα γίλεη θαζαίξεζε (ρσξίο απαηηήζεηο γηα εμαγσγή αθέξαησλ 

ηεκαρίσλ) θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ πιαθηδίσλ επέλδπζεο- επίζηξσζεο δαπέδνπ θαη 

ηνίρνπ. ην δάπεδν ησλ ρψξσλ (~66m2 ζπλνιηθά) ζα ηνπνζεηεζνχλ θεξακηθά πιαθίδηα 1εο 

πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε 

“GROUP 4”, δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ελψ ζηνπο ηνίρνπο θαη ζε χςνο 2,0m πξνβιέπνληαη 

επελδχζεηο κε πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε “GROUP 1”, 

δηαζηάζεσλ 20cmx20cm ζε ζπλνιηθή επηθάλεηα ~292.00 m2). O ρξσκαηηζκφο ησλ πιαθηδίσλ 

ζα είλαη θαηάιιεινο γηα λνζνθνκεηαθφ ρψξν. 

 Γηακφξθσζε ρψξσλ WC Α.Μ.Δ.Α.  

Πξνβιέπεηαη πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ελφο πιήξνπο ζεη WC γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.).  

Σν ζεη WC γηα Α.Μ.Δ.Α. ζα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην: 

i) ηε ιεθάλε εηδηθνχ ηχπνπ, απφ ιεπθή πνξζειάλε ρακειήο πηέζεσο, κε ην δνρείν 

πιχζεσο (θαδαλάθη) θαη κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην,  

ii) κπαηαξία ηχπνπ ληνπο πιεζίνλ ηεο ιεθάλεο,  

iii) νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη αλαθιηλφκελε θαη κία ζα θέξεη ζήθε 

ραξηηνχ,  

iv) ληπηήξα ξερφ απφ πνξζειάλε, εηδηθνχ ηχπνπ, ρσξίο θνιψλα,  

v) κπαηαξία ληπηήξνο κε καθξχ ξνπμνχλη ή κε θσηνθχηηαξν,  

vi) κεγάιν θαζξέπηε κε ηελ θάησ αθκή ζην έλα κέηξν απφ ηνπ δαπέδνπ, 

vii) θιήζε βνήζεηαο κε ζχζηεκα θιήζεσο, πνπ ζα δηαζέηεη θαη θνξδφλη πεξηκεηξηθά θαη 

παξάιιεια κε ην δάπεδν, ζε χςνο 0,15m - 0,20m απφ απηφ. 

 Αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο ζηα WC (θνηλά) 

Αξρηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ εηδψλ πγηεηλήο WC (15 δσκάηηα ζε 

ηζφγεην θαη φξνθν καδί ηα WC γηα Α.Μ.Δ.Α.). Πξνβιέπεηαη απνμήισζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, απνκφλσζε ησλ δηθηχσλ, πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα ζχλδεζε κε ηα λέα είδε πγηεηλήο, θαη απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο 

ρψξνπο θφξησζεο.  

Σα λέα είδε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο δεθαηξείο (13) ρψξνπο WC (εθηφο 2 WC A.M.E.A.) 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Οξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν αλακηθηήξα (κπαηαξία) ζεξκνχ-ςπρξνχ χδαηνο ηνπνζεηεκέλν 

ζε ληπηήξα. 

 Οξεηράιθηλεο βαιβίδεο δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζεξκνχ- ςπρξνχ χδαηνο.  
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 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε "Δπξσπατθνχ ηχπνπ (θαζήκελνπ)" κε δνρείν 

πιχζεσο ρακειήο πηέζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ θαζψο θαη πιαζηηθφ θάζηζκα ιεθάλεο 

ιεπθνχ ρξψκαηνο. 

 Νηπηήξα πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα), πψκα κε 

άιπζν, ζηθὡλη ρξσκἑ Φ 1 1/4 ins. 

 Καζξέπηε ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηἑ δηαζηάζεσλ 42x60cm. 

 Δηαδέξα ληπηήξα πνξζειάλεο κήθνπο 50cm.  

 απσλνζήθε πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 7,5x15cm. 

 Γηπιφ εληνηρηζκέλν άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο απφ πνξζειάλε. 

Πιήξε απιή επηρξσκησκέλε Υαξηνζήθε  

Δπίηνηρε πιήξσο επηρξσκησκέλε ζήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνχ ιεθάλεο.  

 Πιαζηηθφ ζηθψλη δαπέδνπ κε ζράξα νξεηράιθηλε Φ10mm. 

 

Γαπεδόζηξσζε ησλ ρώξσλ ηνπ ηζνγείνπ 

Πξνβιέπεηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ επηθάιπςε ηνπ δαπέδνπ κε επίζηξσζε κε 

ηάπεηεο απφ linoleum πάρνπο 2mm. 

Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  

ην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ Δθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο Άζηξνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη εξγαζίεο ειεθηξνινγηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ απνμήισζε ησλ πθηζηακέλσλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ ηερλνινγίαο LED. 

Γηακόξθσζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο αζζελνθόξνπ 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο Νφηηαο πιεπξάο ηνπ θηηξίνπ, φπνπ είλαη ε είζνδνο ησλ 

αζζελνθφξσλ, ε πθηζηάκελε αζθαιηφζηξσζε έρεη εθηεηακέλεο θζνξέο θαη ππάξρεη θίλδπλνο 

ζηελ κεηαθνξά ησλ θνξείσλ απφ θαη πξνο ην αζζελνθφξν, ζηελ θίλεζε ακαμηδίσλ Α.Μ.Δ.Α. 

φζν θαη ζηελ είζνδν πεδψλ ή αηφκσλ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε λένπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο αζζελνθφξνπ κε θαηαζθεπή βαξέσο ηχπνπ αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ 

δαπέδνπ κε έγρξσκν επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα ηξηψλ ζηξψζεσλ, ζπλνιηθνχ πάρνπο 8,0 - 10 

mm, κε θνθθψδε πθή θαη εκθάληζε αλάγιπθε, επηθάλεηα ~50m2 (11,3mx4,40m) ζχκθσλα ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ. 

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ: 

Σν έξγν ππάγεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξθαδίαο θαη βξίζθεηαη εληφο νξίσλ νηθηζκνχ 

Άζηξνπο ηεο Γ.Κ. Άζηξνπο ηνπ Γήκνπ Βφξεηαο Κπλνπξίαο. 

 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ: 

6ε Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Ινλίσλ Νήζσλ, Ηπείξνπ & Γπηηθήο Διιάδνο 

Τπάηεο 1 & Ν.Δ.Ο. Παηξψλ-Αζελψλ, Σ.Κ. 26441- Πάηξα, ηει. 2613600500 

 

5. ηνηρεία Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1, Σξίπνιε Σ.Κ. 22100 
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6. ηνηρεία ηνπ ππόρξενπ γηα ηε ζύληαμε ηνπ .Α.Τ.: 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

Οπιαξρεγνχ ερηψηε 1, Σξίπνιε Σ.Κ. 22100 

 

7. Γεληθά ζηνηρεία γηα ην παξόλ .Α.Τ.: 

Σν παξφλ ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ 
έξγνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα 
επέιζνπλ (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96). 

Σν ΑΤ ηεξείηαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 
αξρψλ. Σα βαζηθά λνκνζεηήκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζην έξγν 
είλαη: 

- Ν.3850/2010: "Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ", 

- Π.Γ. 305/96: Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 
ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. Π.Γ. 105/95 Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε 
αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 

- Π.Γ. 16/96: Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 

- Π.Γ. 778/80: Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ 

- Π.Γ.17/96: Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 
ηελ εξγαζία. 

- Π.Γ. 397/94: Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή 
δηαθίλεζε θνξηίσλ 

- Π.Γ.31/90: Πεξί επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ 
εθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ. 

- Π.Γ. 396/94: Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηελ ρξήζε απφ ηνπο 
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

- Π.Γ. 225/89: Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηα ππφγεηα ηερληθά έξγα. 

- Π.Γ. 1073/81: Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα 
νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ. 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη λα νινθιεξψζεη ην έξγν ρσξίο αηπρήκαηα ή 
επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
επηζθεπηψλ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο . ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φζν θαη 
ηνπο Τπεπζχλνπο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο, ζα δηαζθαιίζεη φηη ζα γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα λα 
επηζεκαλζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, νη νπνίνη πηζαλφλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ θαη ζπγρξφλσο ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ζε έλα 
απνδεθηφ επίπεδν. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδφκελνπο ν Αλάδνρνο ζα θαζηεξψζεη κεζφδνπο 
απνθπγήο αηπρεκάησλ.  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη θάζε θνξά ηα αλάινγα γηα θάζε πεξίπησζε θαη αλαγθαία 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο Αζθαιείαο θαη Τγηεηλήο θαηά ηελ εθηέιεζε έξγσλ κέηξα, γηα 
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ, γηα ηελ θπθινθνξία, ηελ αζθάιεηα ησλ νδψλ θαη 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ, ηπρφλ ππνγείσλ αγσγψλ θαη 
θαισδίσλ θαη ελ γέλεη γηα ηελ πξφιεςε νηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ε δεκηάο, έρνληαο απηφο ηηο 
επζχλεο γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί απφ ππαηηηφηεηα δηθή ηνπ ή ηνπ εξγαηνηερληθνχ ηνπ 
πξνζσπηθνχ. Η επζχλε απηή επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο είηε εξγάδνληαη ζηνλ 
Αλάδνρν είηε ζηελ Δπίβιεςε θαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. Καιχπηεη επίζεο θάζε ηξίηνλ, ζην 
πεξηβάιινλ θαη θάζε εκπξάγκαηε αμία. Ο Αλάδνρνο έρεη επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε 
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πξφζζεην κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο αθφκα θαη αλ ην κέηξν απηφ δελ 
πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ ηεχρνο νχηε ζαθψο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ θεηκέλε Διιεληθή Ννκνζεζία. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθάιεηαο, λα δηαζέηεη ην θαηάιιειν 
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, λα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη λα νξγαλψλεη ηελ εξγαζία 
ηνπ κε ηξφπν ψζηε λα εθηεινχληαη κε αζθάιεηα νη εξγαζίεο. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ νη δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηελ απαηηνπκέλε εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε ζην 
πξνζσπηθφ ηνπ θαζψο επίζεο επαξθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Σν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν κε 
επαξθή γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο. Σν πξνζσπηθφ επίζεο πξέπεη λα 
εθπαηδεχεηαη ζε ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ, παξνρήο Α βνεζεηψλ, ππξφζβεζεο, ρξήζε 
εμνπιηζκνχ αζθάιεηαο θιπ.  

Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ελήιηθεο ηθαλνχο θαη θαηάιιεινπο απφ άπνςε πγείαο 
γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ έθαζηνο αλαιακβάλεη. Ο επηθεθαιήο πξέπεη λα έρεη ηα 
θαηάιιεια πξνζφληα θαη εκπεηξία. 

Θα ππάξρεη δηαζέζηκν ζην εξγνηάμην ην παξφλ έγγξαθν .Α.Τ. κε ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο, πνπ 
ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην. 

Όηαλ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν εξγνηαμηάξρεο 
ζα ζπγθαιεί ζχζθεςε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη φιν ην θχξην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ, ψζηε λα 
ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθάιεηαο. 

Ο Τπεχζπλνο Αζθάιεηαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε 
κε ηηο ξπζκίζεηο πεξί αζθαιείαο. Αλ ν ηερληθφο αζθάιεηαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε 
ζπκκφξθσζε, ζα ζπγθιεζεί ζχζθεςε κε ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ πνπ εκπιέθνληαη. Σν 
αληηθείκελν ηεο ζχζθεςεο ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο θαη ε απφθαζε γηα ηελ 
δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινχζσο αλ ν ηερληθφο αζθάιεηαο 
δηαπηζηψζεη θαηφπηλ επηζεψξεζεο φηη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

Καζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν ηερληθφο αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηελ 
ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί θαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο 
πνπ ράζεθαλ.  

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο αξρεηνζεηνχληαη, ηπρφλ αηπρήκαηα εμεηάδνληαη 
θαη αλαιχνληαη θαη ππνβάιιεηαη αλαθνξά ζηνλ Αλάδνρν γηα πεξαηηέξσ κειέηε πξφιεςεο θαη 
ιήςε απνθάζεσλ. 

 

8. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ θαηά θάζε 

κεζόδσλ εξγαζίαο:  

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ηέζζεξηο (4) θάζεηο: 

 Φάζε 1 – Καζαηξέζεηο- Απνμειψζεηο  

 (Καζαηξέζεηο πιαθηδίσλ επηζηξψζεσο δαπέδσλ θαη επελδχζεσλ ηνίρσλ, θαζαίξεζε 

επηθεξακψζεσλ θαη θέξνληνο νξγαληζκνχ ζηέγεο, απνμήισζε θνπθσκάησλ, απνμήισζε 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο). 

 Φάζε 2 – Γίθηπα (Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο) 

 Απνμήισζε πθηζηάκελσλ εγθαηαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο WC θαη ηνπνζέηεζε λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ (ιεθάλεο, δνρεία πιχζεσο, θαζξέπηεο, εηαδέξεο, ραξηνζήθεο, άγγηζηξα, 

ζηθψληα, θ.α).  

 Φάζε 3 – Δπηζηξψζεηο, επελδχζεηο, επηζηεγάζεηο, επηρξίζκαηα, Καηαζθεπέο κεηαιιηθέο ή 

μχιηλεο 

- επηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη επελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα,  
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- επηρξίζκαηα, νξνθνθνληάκαηα 

- μπιεία θαη ζαλίδσκα ζηέγεο, επηθεξάκσζε, 

- ηνπνζέηεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αινπκηλίνπ (παιφζπξεο, παινζηάζηα), 

- θαηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα. 

 Φάζε 4 – Λνηπά- Σειεηψκαηα 

Σνπνζέηεζε παινπηλάθσλ, Αλαθαίληζε εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρξσκαηηζκψλ, εξγαζίεο 

ζεξκνκφλσζεο θαη πγξνκφλσζεο λέαο ζηέγεο. 

. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1. Η κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ησλ απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ ζα γίλεηαη κε 
θνξηεγά. 

2. Η πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε θνξηεγά απηνθίλεηα. 
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ΣΜΖΜΑ Β 

 

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΗ ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΣΟΤΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

πκπιεξψλνληαη νη επηζπλαπηφκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδφληηα κελ απφ 

πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδχλσλ", θαηαθφξπθα δε απφ κε πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη 

ππνθάζεηο εξγαζίαο". 

Ο ζπληάθηεο ηνπ .Α.Τ.: 

1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο 

απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ ζεκείν Α.8 ηνπ .Α.Τ., ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα 

ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη αλάγθε 

δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

 

2. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο 

θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ. Ζ επηζήκαλζε είλαη 

γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηα πεδία ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα 

εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Ζ ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη 

δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ έληαζε ησλ θηλδύλσλ. 
 

Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε 

εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο ηνηρνπνηίαο θαηόπηλ εξγαζίαο θαζαίξεζεο 

ή απνμήισζεο ζηνηρείνπ), 
 

είηε (ii) νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα 

επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο) 

 

είηε (iii) ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο ρξήζεο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο ή έλαξμεο ππξθαγηάο ιόγσ γπκλήο θιόγαο ή ιόγσ 

ειεθηξνζπγθνιιήζεσλ)  
 

Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

 

είηε (i) ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. 

θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

 

είηε (ii) δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ 

θίλεζε νρεκάησλ ζε ππαίζξην εξγνηάμην), 

 

είηε (iii) ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη 

κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε εμσηεξηθώλ εξγαζηώλ (π.ρ. αλαθαίληζε 

εμσηεξηθώλ ρξσκαηηζκώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 
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 Οη ππνθάζεηο (εξγαζίαο) νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ αλά θάζε έξγνπ 

ε πξψηε θάζε παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλα νη βαζηθφηεξνη θίλδπλνη πνπ ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Αθνινχζσο γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ θηλδχλσλ κε 

ηηο θάζεηο θαη ππνθάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Οη βαζηθφηεξνη θίλδπλνη θαηά θάζε εξγαζηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο:  

 

ΦΑΗ 1 

Πηψζεηο πιηθψλ – εξγαιείσλ απφ χςνο. 

- Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

- Καηαπφλεζε ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 
ή θαηά ηελ θαηεξγαζία βαξέσλ θνξηίσλ. 

- Σξαπκαηηζκφο εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε θνξεηψλ κεραλεκάησλ (δηζθνηξνρνί, 
θνκπξεζέξ, αιπζνπξίνλα θιπ). 

- Ηιεθηξνπιεμία θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ. 

- Ππξθαγηά θαηά ηε ρξήζε ζπζθεπψλ νμπγφλνπ – ειεθηξνθίλεησλ ή βελδηλνθίλεησλ 
κεραλεκάησλ. 

 

 

 

 

 

Φ  

Α  

  

Δ  

Η  

  

 

Δ  

Ρ  

Γ  

Α  

  

Η  

Α  

  

1ε Καζαηξέζεηο- Απνμειψζεηο 

2ε Γίθηπα  

3ε 

Δπηζηξψζεηο, επελδχζεηο, επηζηεγάζεηο, 

επηρξίζκαηα, Καηαζθεπέο κεηαιιηθέο ή 

μχιηλεο 

4ε Λνηπά- Σειεηψκαηα 
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ΦΑΔΙ 2,3 θαη 4  

- Πηψζεηο πιηθψλ – εξγαιείσλ απφ χςνο. 

- Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

- Καηαπφλεζε ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 
ή θαηά ηελ θαηεξγαζία βαξέσλ θνξηίσλ. 

- Σξαπκαηηζκφο – εγθαχκαηα εξγαδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε θνξεηψλ κερ/ησλ (θφθηεο, 
δηζθνηξνρνί, θνκπξεζέξ, αιπζνπξίνλα θιπ) 

- Ηιεθηξνπιεμία θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ 

- Ππξθαγηά θαηά ηε ρξήζε ζπζθεπψλ νμπγφλνπ – ειεθηξνθίλεησλ- βελδηλνθίλεησλ κερ/ησλ 

- Κίλδπλνη θαηά ηε ρξήζε δηαβξσηηθψλ – δηαιπηψλ θαη ινηπψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 

 

ΦΑΗ 5  

- Πηψζε εξγαδνκέλνπ απφ χςνο ή εμαηηίαο κε πξνζπειάζηκνπ ρψξνπ. 

- Καηαπφλεζε ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο θαηά ηε ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά θνξηίσλ ή θαηά 
ηελ θαηεξγαζία βαξέσλ θνξηίσλ. 

-  Ηιεθηξνπιεμία (απφ πξνυπάξρνληα δίθηπα, θαηά ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ, 
απφ ηελ πξνζέγγηζε δηθηχσλ ΓΔΗ.) 
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

01000. 

Αζηνρίεο 

εδάθνπο 

   

01100. 

Φπζηθά 

πξαλή 

01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο     

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο     

01103 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο     

01104 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία     

01105 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο     

01106 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο     

01200. 

Σερλεηά 

πξαλή & 

Δθζθαθέο 

01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 1    

01202 
Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα  

πξνζηαζίαο 
1    

01203 ηαηηθή επηθφξηηζε. Τπεξχςσζε     

01204 ηαηηθή επηθφξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκφο     

01205 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Φπζηθή αηηία      

01206 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Αλαηηλάμεηο     

01207 Γπλακηθή επηθφξηηζε. Κηλεηφο εμνπιηζκφο     

01300. 

Τπόγεηεο 

εθζθαθέο 

01301 
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλππνζηήισηα 

ηκήκαηα 
    

01302 
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. Αλεπαξθήο 

ππνζηχισζε 
    

01303 
Καηαπηψζεηο νξνθήο / παξεηψλ. 

Καζπζηεξεκέλε ππνζηχισζε 
    

01304 Καηάξξεπζε κεηψπνπ πξνζβνιήο     

01400. 

Καζηδήζεηο 

01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο     

01402 Πξνυπάξρνπζα ππφγεηα θαηαζθεπή     

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ     

01404 Δξππζκφο     

01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο     

01406 Μεηαβνιέο πδξνθφξνπ νξίδνληα     

01407 Τπνζθαθή / απφπιπζε     

01408 ηαηηθή επηθφξηηζε     

01409 Γπλακηθή θαηαπφλεζε - θπζηθή αηηία     

01410 Γπλακηθή θαηαπφλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία     

01500. 

Άιιε πεγή 

01501      

01502      

01503      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

02000. 

Κίλδπλνη από 

εξγνηαμηαθό 

εμνπιηζκό  

  

 

02100 

Κίλεζε 

νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

 

02101 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - νρήκαηνο     

02102 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - πξνζψπσλ 2 1 1 1 

02103 πγθξνχζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνχ εκπνδίνπ 2 1 1 1 

02104 πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - νρήκαηνο     

02105 
πλζιίςεηο κεηαμχ νρήκαηνο - ζηαζεξνχ 

εκπνδίνπ 
1    

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ 1    

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 1    

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία     

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκφο     

02200. 

Αλαηξνπή 

νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε     

02202 Τπνρψξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ     

02203 Έθθεληξε θφξησζε     

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο     

02205 Τπεξθφξησζε 2 1 1 1 

02206 Μεγάιεο ηαρχηεηεο     

02300. 

Μεραλήκαηα 

κε θηλεηά 

κέξε 

02301 ηελφηεηα ρψξνπ     

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο     

02303 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - 

πηψζεηο 
    

02304 
Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ - παγηδεχζεηο 

κειψλ 
    

02305 Σειερεηξηδφκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο     

02400. 

Δξγαιεία 

ρεηξόο 

02401 Αεξνζπκπηεζηήο 1 1 1 1 

02402 
Αξίδα (κεράλεκα εθζθαθήο ζε βξαρψδε πξαλή 

γηα θχηεπζε) 
    

02403      

02500. 

Άιιε πεγή 

02501      

02502      

02503      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

03000. 

Πηώζεηο από 

ύςνο  

   

03100. 

Οηθνδνκέο - 

θηίζκαηα 

03101 Καηεδαθίζεηο 1 1   

03102 Κελά ηνίρσλ     

03103 Κιίκαθα 1 1 1  

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο 1  2  

03200. 

Γάπεδα 

εξγαζίαο - 

πξνζπειάζεηο 

03201 Κελά δαπέδσλ 1  1  

03202 Πέξαηα δαπέδσλ     

03203 Δπηθιηλή δάπεδα     

03204 Οιηζζεξά δάπεδα     

03205 Αλψκαια δάπεδα     

03206 Αζηνρία πιηθνχ δαπέδνπ    1  

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο     

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκφζθαιεο     

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο     

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνχ     

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξφζθξνπζε     

03300. 

Ηθξηώκαηα 

03301 Κελά ηθξησκάησλ     

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιφγεζεο     

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο     

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνχ ηθξηψκαηνο     

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε     

03400. 

Σάθξνη / 

θξέαηα 

03401 Πηψζε κειψλ ζηελ εθζθαθή     

03402      

03500. 

Άιιε πεγή 

03501      

03502      

03503      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

04000. 

Δθξήμεηο - 

Δθηνμεπόκελα 

πιηθά - 

ζξαύζκαηα 

  

 

04100. 

Δθξεθηηθά - 

Αλαηηλάμεηο 

04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ     

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπψλ     

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλφκσλ     

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθψλ     

04105 Υψξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθψλ     

04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθψλ αεξίσλ & κηγκάησλ     

04200.  

Γνρεία θαη 

δίθηπα ππό 

πίεζε 

04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγφλνπ 1 1 1  

04202 Τγξαέξην     

04203 Τγξφ άδσην     

04204 Αέξην πφιεο     

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο     

04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγφο δηάζεζεο ιπκάησλ     

04207 Γίθηπα χδξεπζεο  1   

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα     

04300. 

Αζηνρία 

πιηθώλ ππό 

έληαζε 

04301 Βξαρψδε πιηθά ζε ζιίςε     

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνχ / αγθπξίσλ     

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ     

04304 πξκαηφζρνηλα     

04305 Δμνιθεχζεηο     

04306 Λαμεχζεηο / ηεκαρηζκφο ιίζσλ     

04400. 

Δθηνμεπόκελα 

πιηθά 

04401 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα     

04402 Ακκνβνιέο     

04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο     

04500. 

Άιιε πεγή 

04501      

04502      

04503      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

05000. 

Πηώζεηο - 

κεηαηνπίζεηο 

πιηθώλ & 

αληηθεηκέλσλ 

  

 

05100. 

Κηίζκαηα - 

θέξσλ 

νξγαληζκόο 

05101 Αζηνρία. Γήξαλζε     

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθφξηηζε     

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05105 Καηεδάθηζε     

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ     

05200. 

Οηθνδνκηθά 

ζηνηρεία 

05201 Γήξαλζε πιεξσηηθψλ ζηνηρείσλ     

05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθψλ  1   

05203 Απνμήισζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ 1 2   

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα     

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπφλεζε     

05207 Καηεδάθηζε     

05208 
Αξκνιφγεζε / απαξκνιφγεζε πξνθαηαζθ. 

ζηνηρείσλ 
    

05300. 

Μεηαθεξόκελα 

πιηθά - 

Δθθνξηώζεηο 

05301 
Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Αθαηαιιειφηεηα / 

αλεπάξθεηα 
1 1   

05302 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Βιάβε 2 1 2 2 

05303 Μεηαθνξηθφ κεράλεκα. Τπεξθφξησζε  1   

05304 Απφθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε     

05305 Αηειήο / έθθεληξε θφξησζε     

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ     

05307 Πξφζθξνπζε θνξηίνπ     

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο     

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ 1 2   

05310 Απφιπζε ρχδελ πιηθψλ. Τπεξθφξησζε     

05311 Δξγαζία θάησ απφ ζηιφ     

05400. 

ηνηβαζκέλα 

πιηθά 

05401 Τπεξζηνίβαζε 1 1   

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνχ πεξηνξηζκνχ ζσξνχ     

05403 Αλνξζνινγηθή απφιεςε     

05500. 

Άιιε πεγή 

05501      

05502      

05503      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

06000. 

Ππξθαγηέο 

  
 

06100. 

Δύθιεθηα 

πιηθά 

06101 Έθιπζε / δηαθπγή εχθιεθησλ αεξίσλ     

06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ     

06103 Μνλσηηθά, δηαιχηεο, PVC θιπ. εχθιεθηα  1 1 1 

06104 Αζθαιηνζηξψζεηο / ρξήζε πίζζαο     

06105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά     

06106 Απηαλάθιεμε - απνξξίκκαηα  1   

06107 
Δπέθηαζε εμσγελνχο εζηίαο. Αλεπαξθήο 

πξνζηαζία 
    

06200. 

πηλζήξεο & 

βξαρπ-

θπθιώκαηα 

06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππφ ηάζε     

06202 Τπφγεηνη αγσγνί ππφ ηάζε     

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππφ ηάζε  2   

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθφ ζπηλζήξα  2 1 1 

06300. 

Τςειέο 

ζεξκνθξαζίεο 

06301 Υξήζε θιφγαο – νμπγνλνθνιιήζεηο   1 1 

06302 Υξήζε θιφγαο – θαζζηηεξνθνιιήζεηο     

06303 Υξήζε θιφγαο – ρπηεχζεηο     

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο  2 2 2 

06305 Ππξαθηψζεηο πιηθψλ     

06400. 

Άιιε πεγή 

06401 Πεξηβάιινληεο Θάκλνη     

06402      

06403      

07000. 

Ζιεθηξνπιεμία 

  
 

07100. 

Γίθηπα - 

εγθαηαζηάζεηο 

07101 Πξνυπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα 1  1 1 

07102 Πξνυπάξρνληα ππφγεηα δίθηπα     

07103 Πξνυπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα 1 1   

07104 Πξνυπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα 1 1   

07105 Γίθηπν ειεθηξνδφηεζεο έξγνπ  1 1 1 

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία     

07200. 

Δξγαιεία-

κεραλήκαηα 

07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα     

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία 2 2 1 1 

07300. 

Άιιε πεγή 

07301      

07302      

07303      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

08000. 

Πληγκόο / 

Αζθπμία 

  

 

08100. 

Νεξό 

08101 Τπνβξχρηεο εξγαζίεο     

08102 Δξγαζίεο ελ πισ – πηψζε     

08103 Βχζηζε / αλαηξνπή πισηνχ κέζνπ     

08104 Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηψζε     

08105 
Παξφρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή 

κεραλήκαηνο 
    

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Πηψζε     

08107 
Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή 

κεραλήκαηνο 
    

08108 Πιεκκχξα / Καηάθιπζε έξγνπ     

08200. 

Αζθπθηηθό 

πεξηβάιινλ 

08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνχκελεο άκκνη     

08202 Τπφλνκνη, βφζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί     

08203 Βχζηζε ζε ζθπξφδεκα, αζβέζηε , θιπ.     

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηφ ρψξν - αλεπάξθεηα νμπγφλνπ     

08300. 

Άιιε πεγή 

08301      

08302      

08303      

09000. 

Δγθαύκαηα 

  
 

09100. 

Τςειέο 

ζεξκνθξαζίεο 

09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο  1   

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά      

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά     

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ     

09105 Άζθαιηνο / πίζζα     

09106 Καπζηήξεο     

09107 Τπεξζεξκαηλφκελα ηκήκαηα κεραλψλ  1   

09200. 

Καπζηηθά 

πιηθά 

09201 Αζβέζηεο     

09202 Ομέα     

09203      

09300. 

Άιιε πεγή 

09301      

09302      

09303      
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Κίλδπλνη Κσδηθόο Πεγέο θηλδύλσλ 
Φάζεηο 

1 2 3 4 

10000. 

Έθζεζε ζε 

βιαπηηθνύο 

παξάγνληεο 

  

 

10100. 

Φπζηθνί 

παξάγνληεο 

10101 Αθηηλνβνιίεο     

10102 Θφξπβνο / δνλήζεηο 2 2 2 1 

10103 θφλε 2 2 1 1 

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηφο     

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καχζσλαο 1  1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10108 Τγξαζία ρψξνπ εξγαζίαο     

10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε     

10110      

10111      

10200. 

Υεκηθνί 

παξάγνληεο 

10201 Γειεηεξηψδε αέξηα     

10202 Υξήζε ηνμηθψλ πιηθψλ     

10203 Ακίαληνο  1   

10204 Αηκνί ηεγκάησλ     

10205 
Αλαζπκηάζεηο πγξψλ / βεξλίθηα, θφιιεο, κνλσηηθά, 

δηαιχηεο 
    

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ     

10207 Καπζαέξηα κεραλψλ εζση. θαχζεο     

10208 πγθνιιήζεηο  1 1  

10209 Καξθηλνγφλνη παξάγνληεο     

10210      

10211      

10212      

10300. 

Βηνινγηθνί 

παξάγνληεο 

10301 Μνιπζκέλα εδάθε     

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα     

10303 
Δξγαζία ζε ππνλφκνπο, βφζξνπο, βηνινγηθνχο 

θαζαξηζκνχο 
    

10304 Υψξνη πγηεηλήο     

10305      

10306      

10307      

 

 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  Άζηξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ                                                                                                             ειίδα 20 από 45 

 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ 

 

Γηα θάζε “πεγή θηλδύλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Σκήκαηνο Β (ζηήιε 

1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 

2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε 

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

ζπληάθηε αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά 

κέηξα 

 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ 

θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο 

θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ Π.Γ. 305/96) 

ΣΜΖΜΑ Γ 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  Άζηξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

 

ΥΔΓΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ                                                                                                             ειίδα 21 από 45 

 

(1) 

ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

01202 Φ1 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 17/96 

 

02102 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 17/96 

 

02103 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 17/96 

 

02105 Φ1  Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ.17/96 

Π.Γ. 304/2000 

 

02106 Φ1  Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ.17/96 

 

02107 Φ1  Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 305/96 

 

02205 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 305/96  

02401 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4- 

Π.Γ. 1073/81 

 

 

03101 Φ1 - Φ2 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ.17/96 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

 

03103 Φ1-Φ2-Φ3 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 778/80 

 

03104 Φ1 - Φ3 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 778/80 

 

03201 Φ1 - Φ3 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 778/80 

 

03206 Φ3 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 778/80 

 

04201 Φ1-Φ2-Φ3 Π.Γ. 305/96  

04207 Φ1-Φ2-Φ3 Π.Γ. 305/96  
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(1) 

ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

05201 Φ2 Π.Γ. 17/96  

ΠΓ. 1073/81 

Π.Γ. 305/96  

ΠΓ. 396/94 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

 

05203 Φ1-Φ2 Π.Γ. 17/96  

ΠΓ. 1073/81 

Π.Γ. 305/96  

ΠΓ. 396/94 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

 

05301 Φ1-Φ2 Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 305/96 

 

05302 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 305/96 

 

05303 Φ1-Φ2 Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 305/96 

 

05309 Φ1-Φ2 Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 305/96 

 

05401 Φ2 Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 31/90 

Π.Γ. 305/96 

 

06103 Φ2-Φ3-Φ4 Π.Γ. 305/96  

06106 Φ2 Π.Γ. 305/96  

06204 Φ2-Φ3-Φ4 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 95/1978 

Απφθαζε θ 700.1 

Ππξ. Γηαη. 7/97 

 

06301 Φ2-Φ3-Φ4 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 95/1978 

Π.Γ. 70/1990 

Απφθαζε θ 700.1 

Ππξ. Γηαη. 7/97 

 

06304 Φ2-Φ3-Φ4 Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 95/1978 

Π.Γ. 70/1990 

Απφθαζε θ 700.1 
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(1) 

ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

Ππξ. Γηαη. 7/97 

07101 Φ1- Φ3-Φ4 Π.Γ. 17/96  

Π.Γ. 305/96 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

93 

 

07103 Φ1-Φ2 Π.Γ. 17/96  

Π.Γ. 305/96 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

 

07104 Φ1-Φ2 Π.Γ. 17/96  

Π.Γ. 305/96 

Τ.Α. νηθ. 31245/1993 

 

07105 Φ2-Φ3-Φ4 Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 305/96 

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 

 

07202 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 95/1978 

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 395/94 

Π.Γ. 396/94 

 

10102 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 17/1996 

Π.Γ. 1073/81 

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 

 

10103 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 396/1994 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 1073/81 

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 

 

10105 Φ1-Φ2-Φ3-

Φ4 

Π.Γ. 396/1994 

Π.Γ. 1073/81 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 77/93  

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 

 

10203 Φ2 Π.Γ. 396/1994 

Π.Γ. 1073/81 
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(1) 

ΠΖΓΔ 

ΚΗΝΓΤΝΧΝ 

(2) 

ΦΑΔΗ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΖΦΘΟΤΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ 

ΑΠΟ ΣΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ Ή ΔΗΓΗΚΑ 

ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΔΡΓΑΗΔ ΠΟΤ ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ (**) 

Π.Γ. 305/96 

Π.Γ. 77/93  

Τ.Α. 4373/1205/11-3-

1993 
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ΣΜΖΜΑ Γ 

 

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Γεληθνί Καλόλεο Αζθαιείαο 

- Γελ ζα αλαηίζεηαη δνπιεηά ζε θαλέλα άηνκν αλ δελ είλαη ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά 
θαηάιιειν γη’ απηήλ. 

- Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία ζηηο ζέζεηο (κέησπα) εξγαζίαο ρσξίο θξάλνο, άξβπια 
(παπνχηζηα αζθαιείαο) θαη θφξκα. 

- Απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα ζηηο ζέζεηο (κέησπα) εξγαζίαο θαη ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο 
απνζήθεο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

- Απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ λα αγγίδεη νπνηαδήπνηε ζπζθεπή ή κεράλεκα, εάλ δελ ηνπ 
έρεη αλαηεζεί νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα απφ ηνλ Τπεχζπλν-πξντζηάκελν. 

- Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξγαιείσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε. 

- Απαγνξεχεηαη ε εθθίλεζε νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ή κεραλήκαηνο έλα δελ έρεη 
ηνπνζεηεζεί φινο ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (αζθαιείαο) θαη εάλ δελ έρεη απνκαθξπλζεί 
φιν ην αλαξκφδην πξνζσπηθφ. 

- Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πεπηεζκέλνπ αέξα ρσξίο αθξνθχζην γηα θαζαξηζκνχο 
εδάθνπο, πάγθνπ εξγαζίαο θιπ. 

- Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ θιπ. ζε δξφκνπο δηαθπγήο γηαηί πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη ειεχζεξνη γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 

- Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή πξνζσπηθνχ θάησ απφ αησξνχκελα θνξηία. 

- Απαγνξεχεηαη ε επίζθεςε αηφκσλ ζηα κέησπα εξγαζίαο εάλ δελ πξνεγεζεί ζπλελλφεζε κε 
ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ή εξγνδεγφ. 

- Όια ηα ζπλεξγεία νθείινπλ λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο. Καηά ηελ δηάξθεηα 
επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ ην πξνζσπηθφ απηφ πξνεηδνπνηείηαη γηα θάζε ελδερφκελν θίλδπλν 
θαη λα έρεη πάξεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ζπζηάζεηο θαη νδεγίεο αζθαιείαο απφ ηνπο 
αξκφδηνπο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ επίβιεςε. Δάλ νπνηνδήπνηε 
εμσηεξηθφ ζπλεξγείν ή εξγνιάβν θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ κέζα ζηνλ 
εξγνηαμηαθφ ρψξν παξαβαίλεη ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ζα γίλεη παξέκβαζε ακέζσο απφ ηνλ αξκφδην 
επηβιέπνληα ηνπ εξγνηαμίνπ κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπλεξγείνπ κε ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο αζθαιείαο. 

 

2. Τπάξρνληα δίθηπα ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο 

 ηελ πεξηνρή ηνπ λένπ έξγνπ ππάξρνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω.. Σα εμεηαδφκελα έξγα πεξηνξίδνληαη 

ζε επεκβάζεηο ζην θηίξην ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θαη δελ επεξεάδνπλ δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
 

3. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη αζθαινύο πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

Η πξνζπέιαζε ζηνλ ρψξν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο (εξγνηάμην) ζα γίλεηαη απφ ην πθηζηάκελν 

νδηθφ δίθηπν. Γελ απαηηείηαη νπδεκία δηακφξθσζε λέαο νδνχ ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ έζησ θαη 

πξνζσξηλήο. ηε ζπκβνιή ησλ αλσηέξσ νδψλ ζα αλαξηεζνχλ πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

«ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΓΤΝΟ! ΔΙΟΓΟ - ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΟΣΑΞΙΟΤ». Η πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζα γίλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο ζχξαο ηνπ Κ.Τ. (λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ) θαη ηεο 

ζχξαο “Έμνδνο θηλδχλνπ”.  
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4. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ 

 Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν εξγαζηψλ απαγνξεχεηαη, εθηφο απφ ην 
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ή εμνπζηνδνηεκέλν 
πξνζσπηθφ ηνπ Κέληξνπ Τγείαο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 
ηνπ Κέληξνπ Τγείαο.  

 Η ζήκαλζε ησλ έξγσλ ζην Κέληξν Τγείαο δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί ζχγρπζε, λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο. Σα ζήκαηα πξέπεη λα ζπληεξνχληα, λα είλαη αλαθιαζηηθά 

ή λα θσηίδνληαη θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηά ηνπο. 

 
5. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

 Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ, ελψ ηα κηθξφηεξα (εξγαιεία ρεηξφο, 

κηθξνζπζθεπέο θ.ιπ.) απνζεθεχνληαη ζε δηακνξθσκέλν ρψξν απνζήθεπζεο κε επζχλε 

ησλ εξγαηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 

 
6. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ 

 Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θ.ιπ. Οη πνιχ κηθξέο 

πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα 

θαπζίκσλ. 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ είλαη ελ γέλεη κηθξέο θαη κπνξνχλ λα δηαθπιάζζνληαη ζε ρψξν 

επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ή ζε ρψξν πνπ ζα παξαρσξεζεί απφ ην Κέληξν Τγείαο ή 

πξνζσξηλά εληφο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο.  

 

7. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ (ζα πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο 

απνθνκηδήο ηνπο) 

 Απαγνξεχεηαη ε ειεχζεξε δηάζεζε ζην έδαθνο ησλ νξπθηειαίσλ, ησλ κεραλεκάησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά πιηθψλ ηνπ έξγνπ. 

 Η δηαρείξηζε ησλ νξπθηειαίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 82/25.2.2004 (ΦΔΚ 

64/Α/2.3.2004) (Αληηθαηάζηαζε ηεο 98012/2001/1996 ΚΤΑ) 

 Λάδηα – Πεηξειαηνεηδή – Υεκηθά θ.ιπ. απφβιεηα ηνπ εξγνηαμίνπ ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε 

ηδηαίηεξνπο θαη ζα απνκαθξχλνληαη άκεζα απφ ην ρψξν ηνπ Κέληξνπ Τγείαο. 

 Δπηβάιιεηαη ε ζπιινγή απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ θάζε είδνπο ζθνππηδηψλ θαη άρξεζησλ 

πιηθψλ, παιαηψλ αληαιιαθηηθψλ θιπ. ηα νπνία ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ρψξν ηνπ 

έξγνπ, ε δε δηάζεζή ηνπο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Απφ πιεπξάο Αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηνο ν νξζφο θαη έγθπξνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηα 

αθφινπζα:  

 Δπαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζέκα ηεο θαζαξηφηεηαο κε δεδνκέλν φηη νη 

εξγαζίεο αθνξνχλ θηίξην κε λνζνθνκεηαθή ρξήζε. 

 σζηφο πξνγξακκαηηζκφο εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο 

 Σνπνζέηεζε ηθαλνχ αξηζκνχ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο πέξαλ ησλ 

πθηζηακέλσλ ζην Κέληξν Τγείαο. 

 Ιθαλφο αξηζκφο επαξθψο εμνπιηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο. Βάζεη 

πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Αξρή. 
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8. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 

Υψξνη Τγηεηλήο 

 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο κε 

πφζηκν λεξφ θαη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο θαη λα πξνβιέςεη 

θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ.  

Πξψηεο Βνήζεηεο 

 Με δεδνκέλν φηη νη εξγαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Κέληξν Τγείαο Άζηξνπο, ην νπνίν ζα 

βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηπρφλ πεξηζηαηηθά 

ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηηο εξγαζίεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Κ.Τ. Σπρφλ 

ζνβαξφηεξα πεξηζηαηηθά ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην Γεληθφ Παλαξθαδηθφ Ννζνθνκείν 

Σξίπνιεο “Η Δπαγγειίζηξηα”.  

 

9. Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

ηηο πην πηζαλέο θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ φπσο, Ππξθαγηέο, Καηαξξεχζεηο ηνηρνπνηίαο, ειεθηξνπιεμίεο, Αηπρήκαηα γεληθά, ν 

αλάδνρνο ζα εμαζθαιίδεη πάληνηε λα ππάξρνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέζα δηαζέζηκα, φπσο: 

- Ππξνζβεζηήξεο 

- Φαξκαθείν 

- Σειέθσλα 

- Γελλήηξηεο 

Γηα θάζε πεξίπησζε ζα ππάξρνπλ πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο (βιέπε ππξφζβεζε, ρψξνη 

ζπγθέληξσζεο, δηαδηθαζία εθθέλσζεο θιπ.) 

Απφ άπνςε θάιπςεο πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε θάζε 

πεξίπησζε θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζα ππάξρεη πιήξεο θαηάζηαζε νλνκάησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα είλαη αξκφδην, π.ρ. 

- πληνληζηήο (νξηζκέλνο) αληηκεηψπηζεο έθηαθηεο θαηάζηαζεο / αλάγθεο 

- Οκάδα Ππξφζβεζεο 

- Πξνζσπηθφ Αζθαιείαο θαη Παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 

Γηα θάζε αλάγθε επηθνηλσλίαο κε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθέο αξρέο / ππεξεζίεο ζα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκα θαη θνηλνπνηεκέλα – αλεξηεκέλα ζε εκθαλή ζεκεία ηα θάησζη: 

- Καηάζηαζε Σειεθψλσλ έθηαθηεο αλάγθεο 

- Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηεο επίβιεςεο πνπ πξέπεη λα είλαη 

ελεκεξσκέλν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα θάζε πεξίπησζε 

- Γηαζέζηκεο / Πξνζβάζηκεο εμσηεξηθέο ππεξεζίεο, Ππξνζβεζηηθή, Αζηπλνκία θιπ. 

 

10. Ππξνπξνζηαζία- Ππξόζβεζε 

Α. Πξφιεςε Ππξθατάο 

Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ην θάπληζκα θαη ην άλακκα θσηηάο ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο 
πνπ πξνθαιεί ππεξζέξκαλζε ή ζπηλζήξα κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ εξγνηαμίνπ ζηηο νπνίεο 
ππάξρνπλ ζρεηηθέο νδεγίεο θαη γεληθά ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρνπλ εχθιεθηα πιηθά, 
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Απαγνξεχεηαη ή ρξήζε γπκλήο θιφγαο ή νπνηαδήπνηε εξγαζία πνπ πξνθαιεί ζπηλζήξα, θιφγα 
ή ζεξκφηεηα, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ππεχζπλνπ εξγνδεγνχ. 

Οη ρψξνη εξγαζίαο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί (απνκαθξχλνληαη ακέζσο φια ηα 
ζθνππίδηα θαη ηα εχθιεθηα πιηθά φπσο ιάδηα, ζηνππηά, ραξηηά, πθάζκαηα, μχια θιπ.). 

Πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε έμνδνο ειεχζεξε θαη ρσξίο εκπφδηα, γηα άκεζε απνκάθξπλζε, ζε 
πεξίπησζε πνπ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ απφ ππξθατά. 

Β. Καηαπνιέκεζε Φσηηάο. 

Γεληθά 

- Σν πιηθφ θαηαπνιέκεζεο θσηηάο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλά πάζα ζηηγκή. Πξέπεη 
ινηπφλ λα παξακέλεη πάληνηε ειεχζεξν θαη λα είλαη πξνζηηφ. 

- Σν πιηθφ απηφ πξννξίδεηαη απζηεξά γηα ρξήζε κφλν ζε πεξίπησζε ππξθατάο. 
Απαγνξεχεηαη «απζηεξά» ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ησλ δηαηεζεηκέλσλ κέζσλ αληηκεηψπηζεο 
ππξθατάο γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. 

- Γηαηεζεηκέλα κέζα θαηάζβεζεο ππξθατάο. 

- Ππξνζβεζηήξεο CO2 γηα ζηεξεά, πγξά, αέξηα θαχζηκα θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

- Ππξνζβεζηήξεο ζθφλεο γηα ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαχζηκα θαηά θαλφλα. 

 

11. Αλπςσηηθέο Γηαδηθαζίεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ απαηηεζνχλ αλπςσηηθά κεραλήκαηα ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη’ ειάρηζην ηα παξαθάησ κέηξα: 

 Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα αλεγείξεηαη, ζπληεξείηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαη ηηο 

ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ππέξβαζε ηνπ αζθαινχο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Κάζε φρεκα αλχςσζεο ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε κέζα, 

φξγαλα ή αλπςσηηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζα δείρλνπλ ην αζθαιέο θνξηίν ιεηηνπξγίαο ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο (πνηθίιεο γσλίεο θιίζεο ηνπ βξαρίνλα, πνηθίιεο γσλίεο 

αλχςσζεο) 

 Οη ρεηξηζηέο ζα είλαη άηνκα έκπεηξα, ελήιηθα θαη θάηνρνη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο ρεηξηζκνχ. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ αληηκεηξσπίδνληαη ελαέξηα δίθηπα ΟΚΩ, ζα ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

 Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο ζα επηζεσξείηαη ηαθηηθά θαη ζα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε ηέηνηα, 

ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα εθηειέζεη ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη. ε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ επηζεψξεζε πξνθχςεη αλαζθαιήο θαηάζηαζε, ν εμνπιηζκφο δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη πιήξνπο επηδηφξζσζήο ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε επζηάζεηα ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, είηε βξίζθνληαη ζε 

ιεηηνπξγία, είηε φρη. 

 Κάζε αλπςσηήξαο ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε δηάηαμε πνπ παξεκπνδίδεη ηε δηαδξνκή ηνπ 

γάληδνπ πέξα απφ ην αλψηαην φξην αζθαιείαο ζε θάζε ελδεηθλπφκελε ηαρχηεηα. 

 Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ζα ειέγρνληαη ηα άγθηζηξα, ζπξκαηφζρνηλα, αιπζίδεο θιπ. 

Δπίζεο ζα ειέγρεηαη ν δείθηεο επηηξεπφκελνπ θνξηίνπ εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ηα θξέλα, νη 

απηφκαηνη δηαθφπηεο θιπ. 

 Απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία θνξηίσλ πάλσ απφ ζέζεηο εξγαζίαο ή ζπγθέληξσζεο 

πξνζσπηθνχ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα παξακείλεη θνξηίν αλπςσκέλν φηαλ ν ρεηξηζηήο 

θεχγεη απφ ην κεράλεκα. 
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 Σν βάξνο ηνπ θνξηίνπ απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην αζθαιείαο. Σν 

θνξηίν πξέπεη λα θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα θαη ε αλάξηεζε λα είλαη αζθαιήο. 

 Δάλ ν ρεηξηζηήο δηαηεξεί επηθπιάμεηο γηα ηελ αζθαιή αλχςσζε ή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ, ζα 

ην αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν κεραληθφ, ν νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ. 

 Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή νπνηνπδήπνηε εξγαδφκελνπ ζηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ή ην πεδίν αηψξεζεο ηνπ θνξηίνπ. Ο ρεηξηζηήο δελ ζα κεηαθηλεί ην θνξηίν εάλ 

αληηιεθζεί θάπνηνλ εξγαδφκελν εθηεζεηκέλν. 

 Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε κεηαθίλεζε αηφκσλ πάλσ ζε άγθηζηξα, θνξηία, θάδνπο πιηθψλ ή 

αλπςσηήξεο πιηθψλ. 

 Σα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη φζν πην θνληά ζην έδαθνο είλαη δπλαηφλ, κε επζχλε ηνπ 

ρεηξηζηή. 

 Σα θνξηία ζα ηνπνζεηνχληαη θαη ζα ζηεξίδνληαη αζθαιψο πξηλ απνζπλδεζνχλ απφ ην 

γάληδν. 

11. Κίλδπλνη πνπ δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα 

απηνύο, θαζώο θαη κέηξα γηα ηνλ ελαπνκείλαληα εξγαζηαθό θίλδπλν. 

 Η θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δελ πεξηέρεη θηλδχλνπο πνπ λα κε κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ 

12. Τιηθά θαηαζθεπήο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ 

 εξγαδνκέλσλ. 

 ηα πιηθά θαηαζθεπήο δελ πεξηιακβάλνληαη πιηθά πνπ εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο γηα ηελ 

πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

13. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, 

εθόζνλ αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά  

πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από 

απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ (Π.Γ. 778/80 θαη 

Π.Γ. 1073/81). 

 Γελ πξνβιέπνληαη ηθξηώκαηα 
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ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

ΗΥΤΟΤΑ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
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Πεξίθξαμε, ζήκαλζε εξγνηαμίνπ 

 

 

Μέηξα αζθάιεηαο ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (εληνπηζκφο - 

κεηαθνξά δηθηχσλ θηι) 

 

ρέδην δηάζσζεο- 

έμνδνη θηλδχλνπ- 

δψλεο θηλδχλνπ-ζχξεο– 

νδνί θπθινθνξίαο- 

ζρεδηαζκφο ρψξσλ εξγαζίαο 

 

Δμνπιηζκφο Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

θαηά ηελ εξγαζία (ΜΑΠ) 

 

 

 

 

Ππξφζβεζε-αληηκεηψπηζε ππξθατψλ 

 

 

 

Υψξνη πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθφο 

εμνπιηζκφο 

 

Α΄ Βνήζεηεο-Φαξκαθείν 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV, κέξνο Α, §3&18.1) 

ΠΓ 105/95  

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 75-79) 

ΠΓ 305/96 (αξ.12,παξ. IV, κέξνο Α, §2 

& κέξνο Β, ηκήκα II, §2) 

 

Ν 1568/85 (αξ. 17,18&20) 

ΠΓ 305/9 (αξ. 12,παξ. IV, κέξνο Α, §3,9,10  

& κέξνο Β, §8,9) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 96, §2.ζ) 

 

 

ΠΓ 396/94 (αξ. 4-10, παξ. I, II, III.) 

Ν 1430/84 (αξ.16&18) 

ΚΤΑ (αξ. πξση.νηθ.Β.4373/1205/93) 

ΚΤΑ (αξ. πξση. 8881/94) 

ΚΤΑ (αξ. πξση. νηθ. Β 5261/190/97) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV, κέξνο Α, §4) 

ΠΓ 105/95 (αξ.9,παξ. IV) 

ΠΓ 1073/81(αξ. 96) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12,παξ. IV, κέξνο Α,§ 14) 

 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV, κέξνο Α,§.13) 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 110) 

ΣΜΖΜΑ Δ 

ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

ΗΥΤΟΤΑ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
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ο
 Απαηηήζεηο ζήκαλζεο εθηεινπκέλσλ 

έξγσλ εληφο θαη  εθηφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ 

 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ) 

ΤΑ αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/502/1-7-2003  

*(Έγθξηζε Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο ήκαλζεο 

Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ σο ειάρηζηα φξηα). 

 

ΠΓ 396/94 (αξ.9, § 4, παξ. ΙΙΙ) 

ΠΓ 1073/71 (αξ.102,103,106,108) 

Ν 1430/84 (αξ. 16,18) 
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 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ –Γεληθέο 

δηαηάμεηο 

Αλπςσηηθά κεραλνθίλεηα 

κεραλήκαηα 

 

Όξγαλα θαη εμαξηήκαηα 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ 

 

Υεηξηζκφο θαη έιεγρνο 

αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ 

 

Υεηξνθίλεηα αλπςσηηθά 

κεραλήκαηα 

 

Καλνληζκφο Διέγρσλ αλπςσηηθψλ 

κεραλεκάησλ (πηζηνπνηεηηθά 

θαηαιιειφηεηαο) 

 

Οδεγίεο ρεηξηζκνχ κεραλεκάησλ κε 

ηε βνήζεηα ζεκάησλ κε ρεηξνλνκίεο 

 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ρεηξηζκνχ 

κεραλεκάησλ (ρσκαηνπξγηθψλ 

δηαθίλεζεο πιηθψλ), νρεκάησλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, κεραλψλ, 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο 

ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξ. IV,κέξνο Β, ηκήκα ΙΙ, § 7) 

Ν 1430/84 (αξ. 11-15) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 52 – 57) 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 58 – 63) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 64 – 69) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 70,71) 

 

ΚΤΑ (αξ. πξση. νηθ.15085/593/25-8-03) 

 

 

ΠΓ 105/95 (παξ. IX) 

 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ.72,73,74) 

 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 45 -51) 

Ν 1568/85 (αξ. 22 , 23) 

ΠΓ 395/94 (αξ. 3 – 9) 

ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/2000. ΠΓ 155/2004 (αξ. 2) 

ΚΤΑ (αξ. πξση Γ13ε/4800/30-5-03) 

ΠΓ 377/93 , ΠΓ 18/96, ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο 
 
Πξνθαηαξθηηθέο δηαδηθαζίεο (γεληθφο έιεγρνο θηηξίνπ, 
έιεγρνο παξνρψλ, έιεγρνο χπαξμεο θαηαζθεπψλ απφ  
ακίαλην, επηθίλδπλσλ παινπηλάθσλ θιπ.) 
 
Γεληθά πξνζηαηεπηηθά κέηξα 
 
 
Πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, θνηλνχ θαη γεηηνληθψλ θηηξίσλ 
 
Πξφζζεηα κέηξα γηα θαηεδαθίζεηο κε ηα ρέξηα, κε 
κεραληθά κέζα θαη κε εθξεθηηθά 
 
 
Απνκάθξπλζε δεμακελψλ - δνρείσλ εχθιεθησλ ή 
ηνμηθψλ νπζηψλ, ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ πνπ  
πεξηέρνπλ ακίαλην 
 
Υξήζε Αηνκηθψλ Μέζσλ Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
(πξνζηαζία θξαλίνπ ,πνδηψλ, καηηψλ, ρεξηψλ θ.ιπ.) 
 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙI) 
 
ΤΑ αξ. πξση. νηθ. 31245 /93 
(αξ.2.1,11) 
 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-25) θαη 
ΤΑαξ.πξση.νηθ.31245/93(αξ.2.2) 
 
ΤΑ αξ.πξση.νηθ.31245 /93(αξ.3) 
 
ΤΑ αξ. πξση. νηθ.31245 (αξ.5,6,7) 
Ν 495/76 (αξ.1,4,7,14) 
ΠΓ 413/77  
 
ΤΑ αξ. πξση. νηθ.31245/93(αξ. 9) 
 
 
ΠΓ  396/94 (αξ.9, § 4 , παξ. ΙΙΙ) 
ΠΓ 1073/81 (αξ.102-108) 
Ν 1430/84 (αξ.16,18) 
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Έιεγρνο ζηηο ζπζθεπέο, ζηα κέζα 
ζπγθνιιήζεσλ, θαη απαηηήζεηο εξγαζηαθνχ 
πεξηβάιινληνο 

Ππξνπξνζηαζία θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο θαη ινηπψλ 
ζεξκψλ εξγαζηψλ 

Έιεγρνο εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

 

Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

ΠΓ 95/78 (αξ. 3 – 9) 

 

ΠΓ 1073/81 (αξ. 96, § β θαη § γ) 
ΠΓ 70/90 (αξ. 15, § 5) 
Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7, Απνθ.7568 
Φ.700.1/9-2-96 

ΚΤΑ (αξ.πξση.νηθ.16289/330/19-5-99, 
αξ. 3,9,15) 

 
ΠΓ 95/78 (αξ. 10) 
ΠΓ1073/81 (αξ. 104) 
ΠΓ 396/94 (αξ. 9, § 4, παξ. ΙΙΙ) 
Ν 1430/84 (αξ. 16,18) 

 

ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

ΗΥΤΟΤΑ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο 
 
Πξνζηαζία απφ πηψζε θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο 
(θηγθιηδψκαηα, δίρηπα πξνζηαζίαο, δψλεο αζθάιεηαο θ.ιπ.) 
 
 
Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηα ηθξηψκαηα, θιίκαθεο θαη δηαβάζεηο. 
 
Γηαηάμεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε εμνπιηζκνχ εξγαζίαο γηα 
πξνζσξηλέο εξγαζίεο ζε χςνο, εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε θιηκάθσλ ,ηθξησκάησλ, ηερληθψλ 
πξφζβαζεο θαη ηνπνζέηεζεο κε ηε βνήζεηα ζρνηληψλ 
 

Αζθαιήο θπθινθνξία πεδψλ, κεραλεκάησλ, νρεκάησλ 
 

Δμαζθάιηζε πεξάησλ μπινηχπσλ θαη πιαθψλ κε 
πξνζσξηλά θηγθιηδψκαηα 
 
Πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα-ζηεζαία ζε θσηαγσγνχο, 
αλνίγκαηα δαπέδσλ, θιηκαθνζηάζηα θ.ιπ. 
 
Φνξεηέο θαη ζηαζεξέο θιίκαθεο-θπιηφκελεο ζθάιεο θαη 
θπιηφκελνη δηάδξνκνη 
 
 
 
Μέηξα θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε, επηθάιπςε, 

επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη απνμήισζε ζηεγψλ 
 
 
Υξήζε Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 
 
ΠΓ305/96(αξ.12, παξ. IV, κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 5) 
 
 
Ν1430/84 (αξ. 7-10) 
 
ΠΓ 155/2004 (αξ. 2) 
 
 
 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 39) 

 
 

ΠΓ 778/80 (αξ. 17) 
 

ΠΓ 778/80 (αξ. 20) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 40-42) 
 
ΠΓ ηεο 22-12-33 
ΠΓ 17/78 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 43,44) 
ΠΓ305/96(αξ.12,παξIV,κέξνοΒ,§10) 
 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο 
Α, §1.2 & κέξνο Β, §14) 
ΠΓ 778/80 (αξ. 18, 19) 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 102 – 108) 
ΠΓ 396/94 (αξ. 9, § 4, παξ. ΙΙΙ) 
Ν 1430/84 (αξ. 16,18) 
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Φφξησζε-εθθφξησζε-απνζήθεπζε- 
ζηνίβαζε-απφιεςε-ξίςε-κεηαθνξά 
πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ 
 
Μεηαθνξά-ελαπφζεζε πιηθψλ κε 
ακίαλην 
 
Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
θξαδαζκνχο 
 
Πξνθπιάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ην 
ζφξπβν 
 
Πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη 
ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή 
δηαθίλεζε θνξηίσλ 
 
πρλφηεηα επίβιεςεο εξγαζηψλ θαη 
επηζεψξεζεο ζπλεξγείσλ 
 
Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ 
εξγαδνκέλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κέηξσλ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο - 
Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ θαη 
εξγαδνκέλσλ 

ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξ. IV, κέξνο Β,  
ηκήκα ΙΙ, § 4) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 85 – 91) 
 
ΚΤΑ (αξ. πξση. 8243/1113/1991,αξ. 8) 
 
 
ΠΓ 176/2005  
 
 
ΠΓ 85/1991 (αξ. 1,6) 
ΠΓ 149/2006 (αξ. 3,4,5,6,7,8,9) 
 
ΠΓ 397/94  
 
 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ.111) 
 
 
ΠΓ 305/96 (αξ.7, 8) 
ΠΓ 17/96 (αξ. 7,8,10,11,12,13,14) 

 

ΔΡΓΑΗΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΤΓΔΗΑ 

ΗΥΤΟΤΑ 
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Α΄ Βνήζεηεο, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 
αληηκεηψπηζε ππξθατψλ & επηθίλδπλσλ 
εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ 
 
Απαηηήζεηο αζθάιεηαο θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 
ζπζθεπψλ, θηλεηψλ πξνβνιέσλ, θαισδίσλ 
ηξνθνδνζίαο θιπ –εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ 
εξγνηαμίσλ 
 
πζηήκαηα αζθαιείαο, ζπληήξεζε θαη έιεγρνο 
ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 
 
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο 
 
 
 
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ κεηαιιηθφ 
κφιπβδν & ηηο ελψζεηο ηφλησλ ηνπ 
 
Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ 
θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο 
 
Γεληθέο απαηηήζεηο Τγηεηλήο & Αζθάιεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο 
(αεξηζκφο- έθζεζε ζε εηδηθνχο θηλδχλνπο - 
ζεξκνθξαζία, θπζηθφο &  ηερλεηφο θσηηζκφο, 
ρψξνη αλάπαπζεο, έγθπεο & γαινπρνχζεο 
κεηέξεο, εξγαδφκελνη κε εηδηθέο αλάγθεο, ζχξεο 
θηλδχλνπ, εμαεξηζκφο δάπεδα, ηνίρνη, νξνθέο, 
παξάζπξα, θεγγίηεο) 
 
Οξγάλσζε ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 
 
Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ λέσλ θαηά ηελ εξγαζία 

ΠΓ 17/96 (αξ. 9) 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 92,94,96) 
 
 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ. 80-84) 
 
 
 
 
Ν1568/85 (αξ. 17, §3 & αξ. 19) 
 
 
Ν1568/85 (αξ. 24-28) 
ΠΓ 307/26-8-86 (αξ. 4), ΠΓ 77/3-3-93, 
ΠΓ 90/99, ΠΓ 186/95, ΠΓ174/97 
ΠΓ 338/01, ΠΓ 339/01 
 
ΠΓ 94/87 (αξ. 2-14, παξ. I,II,III,IV) 
 
 
ΠΓ 399/17-12-94, ΠΓ 127/5-4-2000 
ΠΓ 43/2003  
 
ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV, 
κέξνο Α, § 5,6,7,8,12,15,16,17, 
κέξνο Β, ηκήκα Ι, § 1,2,3,4,5,6,7,11 & 
ηκήκα ΙΙ, §1,3) 
Ν1568/85 (αξ. 21,32) 
 
 
 
 
Π.Γ 88/99 
 
Π.Γ 62/ 98 
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Δξγαζίεο κε εηδηθνχο θηλδχλνπο 
 
Γεληθέο δηαηάμεηο αζθάιεηαο 
(εγθαηαζηάζεηο αζθάιεηαο, ζσζηή ηνπνζέηεζε 
κεραλεκάησλ ή ζπζθεπψλ ζηελ νηθνδνκή, 
εθθφξησζε πιηθψλ, εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 
εξγαζηψλ θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θιπ) 
 
Πξνζηαζία θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζπλαξκνιφγεζε 
θαη απνζπλαξκνιφγεζε θεξφλησλ νξγαληζκψλ, 
μπινηχπσλ, βαξέσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ  
ζηνηρείσλ θαη ζρεδηαζκφο, ππνινγηζκφο θαη 
ζπληήξεζε απηψλ. 
 
Πξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή θηηξίσλ θαη δνκηθψλ έξγσλ θαη 
απαηηήζεηο γηα ηελ αληνρή απηψλ. 
 
Πξνζηαζία απφ εμέρνληεο ήινπο ,ζχξκαηα θιπ 

ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. ΙΙ) 
 
ΠΓ 778/1980 (αξ. 21) 
 
 
 
 
 
ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξ. IV, κέξνο Β, 
ηκήκα ΙΙ, § 12) 
 
 
 
 
ΤΑ 3046/304/30-1-89 (αξ.5, § 1,2,3 
-θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο) 
 
 
ΠΓ 1073/81 (αξ.98) 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ 

ΔΛΑΥΗΣΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΑ ΔΡΓΟΣΑΞΗΑ 
A. ΝΟΜΟΗ 
 
Ν.   495/76 
 
Ν.   1430/84 
 
Ν.   1568 / 85 
 
Ν.   2696/99 (Κ.Ο.Κ.) 
 
 
 
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 
 
Π. Γ.   ηεο  22-12-33 
 
Π. Γ.   413/77 
 
Π. Γ.   17/78 
 
Π. Γ.   95/78 
 
Π. Γ.   216/78 
 
Π. Γ.   778/80 
 
Π. Γ.   1073/81 
 
Π. Γ.   307/86 
 
Π. Γ.   94/87 
 
Π. Γ.   70α/88 
 
Π. Γ.   225/89 
 
Π. Γ.   31/90 
 
Π. Γ.   70/90 
 
Π. Γ.   85/91 
 
Π. Γ.   499/91 
 
Π. Γ.   77/93 
 
Π. Γ.   377/93 
 
Π. Γ.   395/94 
 
Π. Γ.   396/94 
 
Π. Γ.   397/94 
 
 
ΚΤΑ   αξ.νηθ.Β.5261/190/97 
 
ΚΤΑ   αξ.νηθ.16289/330/99 
 
ΚΤΑ   αξ.νηθ.15085/593/03 
 
ΚΤΑ   αξ. Γ13ε/4800/03 
 
ΤΑ   3046/304/89 

 
 
ΦΔΚ   337/Α/76 
 
ΦΔΚ   49/Α/84 
 
ΦΔΚ   177/Α/85 
 
ΦΔΚ   57/Α/99 
 
 
 
 
 
ΦΔΚ   406/Α/33 
 
ΦΔΚ   128/Α/77 
 
ΦΔΚ   20/Α/78 
 
ΦΔΚ   20/Α/78  
 
ΦΔΚ   47/Α/78 
 
ΦΔΚ   193/Α/80 
 
ΦΔΚ   260/A/81 
 
ΦΔΚ   135/Α/86 
 
ΦΔΚ   54/Α/87 
 
ΦΔΚ   31/Α/88 
 
ΦΔΚ   106/Α/89 
 
ΦΔΚ   31/Α/90 
 
ΦΔΚ   31/Α/90 
 
ΦΔΚ   38/Α/91 
 
ΦΔΚ   180/Α/91 
 
ΦΔΚ   34/Α/93 
 
ΦΔΚ   160/Α/93 
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   220/Α/94 
 
ΦΔΚ   221/Α/94 
 
 
ΦΔΚ   113/Β/97 
 
ΦΔΚ   987/Β/99 
 
ΦΔΚ   1186/Β/03 
 
ΦΔΚ   708/Β/03 
 
ΦΔΚ   59/Γ/89 

 
Π. Γ.   399/94 
 
Π. Γ.   105/95 
 
Π. Γ.   105/95 
 
Π. Γ.   18/96 
 
Π. Γ.   305/96 
 
Π. Γ.   174/97 
 
Π. Γ.   175/97 
 
Π. Γ.   62/98 
 
Π. Γ.   88/99 
 
Π. Γ.   89/99 
 
Π. Γ.   90/99 
 
Π .Γ.   127/00 
 
Π. Γ.   304/00 
 
Π. Γ.   338/01 
 
Π. Γ.   339/01 
 
Π. Γ.   43/03 
 
Π. Γ.   155/04 
 
Π .Γ   176/05 
 
Π. Γ.   149/06 
 
Π. Γ.   186/95 
 
Π. Γ.   17/96 
 
 
 
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ 
 
ΚΤΑ   8243/1113/91 
 
ΚΤΑ   αξ.νηθ.Β.4373/1205/93 
 
ΚΤΑ   16440/Φ.10.4/445/93 
 
ΚΤΑ   αξ. 8881/94 
 
ΤΑ   αξ. νηθ. 31245/93 
 
ΤΑ   3131.1/20/95/95 
 
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε   7, 
Απόθαζε   7568.Φ.700.1/96 
 
ΤΑ αξ. πξ.   ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/502/03 

 
ΦΔΚ   221/Α/94 
 
ΦΔΚ   67/Α/95 
 
ΦΔΚ   67/Α/95 
 
ΦΔΚ   12/Α/96 
 
ΦΔΚ   212/Α/96 
 
ΦΔΚ   150/Α/97 
 
ΦΔΚ   150/Α/97 
 
ΦΔΚ   67/Α/98 
 
ΦΔΚ   94/Α/99 
 
ΦΔΚ   94/Α/99 
 
ΦΔΚ   94/Α/99 
 
ΦΔΚ   111/Α/00 
 
ΦΔΚ   241/Α/00 
 
ΦΔΚ   227/Α/01 
 
ΦΔΚ   227/Α/01 
 
ΦΔΚ   44/Α/03 
 
ΦΔΚ   121/Α/04 
 
ΦΔΚ   227/Α/05 
 
ΦΔΚ   159/Α/06 
 
ΦΔΚ   97/Α/95 
 
ΦΔΚ   11/Α/96 
 
 
 
 
 
ΦΔΚ   138/Β/91 
 
ΦΔΚ   187/Β/93 
 
ΦΔΚ   765/Β/93 
 
ΦΔΚ   450/Β/94 
 
ΦΔΚ   451/Β/93 
 
ΦΔΚ   978/Β/95 
 
ΦΔΚ   155/Β/96 
 
 
ΦΔΚ   946/Β/03 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΔΡΓΑΗΔ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 

ΘΟΡΤΒΟ 

Η πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αξθεηά επαηζζεηνπνηεκέλε ελάληηα ζε ρεκηθνχο θηλδχλνπο, 

φρη φκσο θαη ζηνπο θηλδχλνπο απφ ην ζφξπβν. Ο ππέξκεηξνο ζφξπβνο ζην εξγαζηαθφ ρψξν 

(εξγνηάμηα) κπνξεί κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ αθνή ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δίλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη νπνηαδήπνηε ππέξκεηξε έθζεζε ζε ζφξπβν 

έρεη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κείσζε ηεο αθνήο 

πέξαλ ελφο νξίνπ, ζεσξείηαη θαη λνκηθά, επαγγεικαηηθή αζζέλεηα. 

ημεία προσοχής:  

 Ο ζφξπβνο πάλσ απφ 85 dB(A) είλαη επηθίλδπλνο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο 
αθνήο.  

 Ο ζφξπβνο κέζσλ θαη πςειψλ ζπρλνηήησλ (2-5 Khz) είλαη ν πιένλ επηθίλδπλνο γηα ηελ 
αθνή.  

 Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θξνπζηηθφ ζφξπβν (κε έκθαζε ζηνλ κε 
αλακελφκελν).  

 Αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά 3 dB(A) ζπλεπάγεηαη δηπιαζηαζκφ ηεο ερεηηθήο πίεζεο, άξα θαη 
ηεο βιαπηηθφηεηάο ηνπ.  

 Ο ρξφλνο έθζεζεο ζηνλ ζφξπβν είλαη αλάινγνο ηνπ βιαπηηθνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.  

 Ο ζφξπβνο απνηειεί αίηην ή ζπλαίηην ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ.  

 Η ζπλερήο έθζεζε ζε ζφξπβν πξνθαιεί ςπρνινγηθή έληαζε θαη επεξεάδεη ηηο θπζηνινγηθέο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Η πξνζνρή πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζφξπβν 
πεξηζζφηεξν, απφ ηνλ ζφξπβν απηφλ θαζ’ εαπηφλ.  

 Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ηνπ ζνξχβνπ απνηεινχλ ηε ιηγφηεξν επηζπκεηή ιχζε 
θαη δελ πξέπεη λα επηιέγνληαη γηα ζπλερή πξνζηαζία (έθζεζε ζε νθηάσξε βάζε).  

ΥΖΜΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ηνπο δηάθνξνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη δηαθίλεζε θαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. Οξηζκέλα 

απφ ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα εξγνηάμηα ησλ ηερληθψλ έξγσλ, φπσο ηα δηαιπηηθά, 

ηα ρξψκαηα, ηα βεξλίθηα, ε πίζζα, ν αθξφο πνιπνπξαηζάλεο θ.ά., δελ παχνπλ λα είλαη επηθίλδπλα 

αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ρξφληα ηψξα. 

εκεία πξνζνρήο  

 Οξηζκέλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλεο γηα ηνλ ρξήζηε.  

 Πάλσ ζε θάζε δνρείν πνπ πεξηέρεη κηα ρεκηθή νπζία, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη εηηθέηεο 
αζθαιείαο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Κάζε ρεκηθή νπζία εθηφο απφ ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 
αληίζηνηρε θάξηα ρεκηθήο αζθαιείαο, φπνπ πεξηέρνληαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπκπηψκαηα, κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο.  

 Η παξνρή ησλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, είλαη ππνρξέσζε ηνπ 
εξγνδφηε ελψ ε ρξήζε ηνπο, είλαη ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη σο πξφο ηε δηαξξνή.  

 Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ηα εχθιεθηα πιηθά.  

 ε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν πξέπεη λα είλαη γλσζηφ ην είδνο ηεο ζθφλεο θαη ε ζπγθέληξσζή 
ηεο, γηα λα είλαη δπλαηή ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ.  
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ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ (Γελ αθνξά ην παξόλ έξγν) 

Οη εθξεθηηθέο χιεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηα ηερληθά έξγα, θπξίσο γηα ηελ εμφξπμε 

πεηξσκάησλ θαηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Οη εξγαζίεο κε εθξεθηηθέο 

χιεο απαηηνχλ απζηεξά κέηξα αζθαιείαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπο, γηα ηελ απνθπγή 

αλεπηζχκεηεο έθξεμεο. 

ημεία προσοχής: 

 Σα εθξεθηηθά πξέπεη λα ηα ρεηξίδνληαη κφλνλ αδεηνχρνη γνκσηέο-ππξνδφηεο.  

 Οη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα θέξνπλ ζηε ζπζθεπαζία ζήκαλζε.  

 Σα θαςχιηα θαη νη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη 
μερσξηζηά.  

 Οη απνζήθεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο θαη γηα ηε 
κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα.  

 Καηά ηε γφκσζε ησλ δηαηξεκάησλ πξέπεη λα είλαη παξφληεο κφλνλ ν αδεηνχρνο γνκσηήο-
ππξνδφηεο θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο βνεζφο ηνπ.  

 Πξηλ ηελ ππξνδφηεζε πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 
νπνηνπδήπνηε αηφκνπ ζηελ πεξηνρή ηεο έθξεμεο.  

 Απαγνξεχεηαη ε άκεζε πξνζέγγηζε θαη νπνηαδήπνηε εξγαζία κεηά ηελ ππξνδφηεζε, πξηλ 
ηνλ έιεγρν απφ ηνλ αδεηνχρν γνκσηή-ππξνδφηε.  

ΠΤΡΚΑΓΗΑ 

Ο θίλδπλνο πξφθιεζεο ππξθαγηάο είλαη ππαξθηφο ζηα ηερληθά έξγα. Η πηζαλφηεηα ηνπ 

ζπκβάληνο θαη ε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ηνπ 

εξγνηαμίνπ θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ έξγνπ.  

Με δεδνκέλε ηε κε κεδεληθή πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο ππξθαγηάο αθελφο θαη ηα αλεμέιεγθηα 

ελδερνκέλσο απνηέιεζκαηά ηεο (νιηθή θαηαζηξνθή εγθαηάζηαζεο, εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ ή/θαη 

ζάλαηνο αλζξψπσλ), νθείινπλ νη Δξγνδφηεο (Αλάδνρνη ή Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ) λα 

ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε κέηξα γηα ηελ απνθπγή πξφθιεζεο ππξθαγηάο 

(πξνιεπηηθά κέηξα) θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο (θαηαζηαιηηθά κέηξα). 

ημεία προσοχής: 

 Η πξφιεςε ππεξέρεη ηεο θαηαζηνιήο.  

 Σα απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο/ππξφζβεζεο (αλ πξνβιέπνληαη) πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη θαη ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ θαη φρη κεηά ηελ νινθιήξσζή 
ηνπ.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ππξνζβεζηηθά κέζα γηα θάζε ηχπν ππξθαγηάο.  

 Οη νδνί δηαθπγήο πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη θαη λα παξακέλνπλ πάληα θαζαξνί θαη 
ειεχζεξνη εκπνδίσλ.  

 Η απνζήθεπζε εχθιεθησλ πιηθψλ (αεξίσλ ή πγξψλ) πξέπεη λα γίλεηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη δηαζέζηκν εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ππξαζθάιεηα, ζε φιεο ηηο 
βάξδηεο.  

 Όια ηα κεραλήκαηα θαη νρήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα.  

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θιφγαο ρσξίο έγθξηζε.  

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ δψλεο ππξαζθάιεηαο ζε δαζηθέο ή θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο.  

 Απαγνξεχνληαη νη θσηηέο γηα ζέξκαλζε ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 Γηαθφπηεηε ε ηάζε ζε πεξίπησζε ειεθηξηθήο ππξθαγηάο.  
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 Απαγνξεχνληαη νη άδεηνη ή νη εθηφο νξίνπ ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηήξεο ζηα ππξνζβεζηηθά 
ζεκεία.  

 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΡΔΤΜΑ 

Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θαη κεγάιεο ζνβαξφηεηαο θηλδχλνπο, ηδηαίηεξα ζηα 

εξγνηάμηα ηερληθψλ έξγσλ, φπνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη πξνζσξηλέο, βξίζθνληαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηελ χπαηζξν ή ζε εμσαζηηθφ ρψξν θαη ην πξνζσπηθφ δελ έρεη 

ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

εκεία πξνζνρήο  

 Σν ειεθηξηθφ ξεχκα παξνπζηάδεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα αηπρήκαηα. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ππξθαγηά, έθξεμε, αιιά θαη αλαπεξία, ελδερνκέλσο θαη ζάλαην.  

 Μέηξα αζθαιείαο είλαη ε ρξήζε ρακειήο ηάζεο (42 V), ε κνλσηηθή ζέζε, ε γείσζε θαη ν 
δηαθφπηεο δηαθπγήο.  

 Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ θαιή γείσζε, λα έρνπλ ηελ ζσζηή 
ζέζε ζην εξγνηάμην θαη ηα ζηνηρεία ηνπο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο 
απφ ην έδαθνο.  

 Οη θίλδπλνη απφ ηα ειεθηξηθά δίθηπα πνηθίινπλ αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ (ελαέξην, 
ππφγεην ή βνεζεηηθφ).  

 Οη πίλαθεο δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ κε δπλαηφηεηα 
αζθάιηζεο, λα είλαη γεησκέλνη, λα έρνπλ δηαθφπηε δηαθπγήο θαη λα ζπληεξνχληαη ηαθηηθά.  

 Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη αθνχ πξψηα έρεη ειεγρζεί ν πηζαλφο 
θίλδπλνο απφ δίθηπα ηεο ΓΔΗ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζέζε ηνπ έξγνπ.  

 Οη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θνληά ζε δίθηπα ηεο ΓΔΗ πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή, αθνχ ν θίλδπλνο γηα πηζαλφ αηχρεκα ιφγσ επαθήο ή πξνζέγγηζεο κε ην δίθηπν 
είλαη κεγάινο.  

 Σα θσηηζηηθά ζεκεία θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα πξέπεη λα 
παξέρνπλ πξνζηαζία απφ πηζαλή ειεθηξνπιεμία.  

 Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ ζε ειεθηξηθνχο πίλαθεο, 
γελλήηξηεο, αληηθαηάζηαζεο ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ (π.ρ. θσηηζηηθά ζψκαηα, θαιψδηα θαη 
άιιεο εγθαηαζηάζεηο).  

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Οη πκβάζεηο εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα αλαθέξνπλ σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηε δηάζεζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. Ο 

εμνπιηζκφο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε 

δπζθνιία ηνπο (ηνπηθέο ζπλζήθεο), κε εμαίξεζε ηνλ ηππηθφ εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηε 

κεηαθνξά πιηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ν νπνίνο επίζεο πνηθίιεη. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θαθή ρξήζε, ν αθαηάιιεινο ρεηξηζκφο θαη ε πιεκκειήο ζπληήξεζε 

ησλ κεραλεκάησλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ζε ζπλδπαζκφ κε εμσγελείο παξάγνληεο σο 

πξνο ην κεράλεκα θαη ην ρεηξηζηή, γίλνληαη αηηία αηπρεκάησλ. 

Σημεία προσοχής  

 Έλα κεράλεκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ γηα ηελ εξγαζία(εο) πνπ έρεη 
θαηαζθεπαζζεί.  

 Απαγνξεχεηαη ε ππεξθφξησζε κεραλήκαηνο.  

 Μφλνλ αδεηνχρνη ρεηξηζηέο επηηξέπεηαη λα ρεηξίδνληαη ηα κεραλήκαηα.  

 Η άδεηα ησλ ρεηξηζηψλ πξέπεη λα είλαη ζε ηζρχ.  
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 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ ζε άζθαιην.  

 Η ζπληήξεζε θαη ε ηήξεζε θαξηέιαο (βηβιίνπ) ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα είλαη 
ππνρξεσηηθή.  

 Απαγνξεχνληαη νη απηνζρεδηαζκνί ζηε ρξήζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλήκαηνο.  

 Όια ηα κεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ππξνζβεζηήξα θαη θαξκαθείν.  

 Όια ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο.  

 Ο εμνπιηζκφο ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα αλαγξάθεη ην θνξηίν αλχςσζεο.  

 Πηζηνπνηεηηθφ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο απαηηείηαη γηα φινπο ηνπο γεξαλνχο.  

 Η ζέζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξέπεη λα είλαη επηζθαιήο γηα ην ίδην θαη γηα ηξίηνπο.  

 Όια ηα ΜΔ πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη πηλαθίδα “ΜΔ”.  

 Η θαξφηζα ησλ απηνθίλεησλ θνξηεγψλ πξέπεη λα είλαη ζθεπαζκέλε φηαλ κεηαθέξεηαη 
άκκνο, ζξαπζηφ πιηθφ, θξνθάιεο, ιηζνξξηπέο.  

 Η επηζεψξεζε ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη πξέπεη λα 
θαηαγξάθεηαη.  

 Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ιφγσ ελαέξησλ αγσγψλ ελέξγεηαο θαη 
ηειεπηθνηλσληψλ.  

 Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα ππφγεηα δίθηπα θαηά ηελ εθζθαθή ηάθξσλ.  

 Ο εμνπιηζκφο αλχςσζεο (ζακπάληα, ηκάληεο, ζπξκαηφζρνηλα) πξέπεη λα είλαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε. Η επηζεψξεζή ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ.  

 

ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 

Η αλχςσζε θαη ε κεηαθνξά θνξηίσλ ζηα εξγνηάμηα θαηά θαλφλα γίλνληαη κε ρξήζε κεραληθψλ 

κέζσλ (γεξαλνί, παιάγθα, βαξνχιθα θιπ), ελ ηνχηνηο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

φπνπ γίλνληαη ρεηξσλαθηηθά, π.ρ. εληφο θηηξίσλ. Οη ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο (αλχςσζε, 

κεηαθνξά, έιμε, ψζεζε ή απφζεζε θνξηίσλ), έρνπλ σο ζπλήζεηο ζπλέπεηεο:  

 Κφπσζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Καηαπφλεζε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Αηπρήκαηα.  

 Καζπζηέξεζε ηεο παξαγσγήο.  

Σημεία προσοχής  

 Η δηαθίλεζε θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ηελ 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, φπνπ είλαη εθηθηή.  

 Απαξαίηεηε είλαη ε εθ ηνπ λφκνπ πξφιεςε ησλ πηζαλψλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξεί λα 
πξνθιεζνχλ θαηά ηελ εξγαζία. Πξέπεη λα ππάξρεη φκσο θαη πξνιεπηηθφο ζρεδηαζκφο 
θαλφλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ απνθπγή ηπραίσλ ζπκβάλησλ, φπσο θαη θαηάιιειε 
νξγάλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Πξέπεη λα ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ησλ 
κεραληθψλ κέζσλ (ζπζθεπέο αλχςσζεο, νρήκαηα, ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θηι).  

 Πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαηά πεξίπησζε πξνιεπηηθά κέηξα αζθαιείαο γηα ηε 
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη ηπρφλ κειινληηθά 
αηπρήκαηα.  

ΔΚΚΑΦΔ 

ηα πεξηζζφηεξα ηερληθά έξγα απαηηνχληαη εξγαζίεο εθζθαθψλ. Οη ζπλδεφκελνη θίλδπλνη κε ηηο 

εξγαζίεο εθζθαθψλ είλαη ζεκαληηθνί. 
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Σημεία προσοχής  

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ηνπ εδάθνπο.  

 Πξηλ ηελ εθζθαθή απαηηείηαη έξεπλα ησλ ππνγείσλ δηθηχσλ.  

 Η αληηζηήξημε πξέπεη (αλ απαηηείηαη) λα ηνπνζεηείηαη έγθαηξα.  

 Οη εθζθαθέο πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη θαηάιιεια θαη πιήξσο.  

 Έμνδνη απφ ηηο εθζθαθέο (πρ ζθάιεο), πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε εχινγεο απνζηάζεηο.  

 Ο θσηηζκφο θαη ν αεξηζκφο βαζέσλ ηάθξσλ πξέπεη λα ειέγρεηαη.  

 Απαηηείηαη έιεγρνο ησλ εθζθαθψλ κεηά απφ θάζε βξνρφπησζε.  

 Κακία εθζθαθή δελ είλαη αζθαιήο.  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζε ηάθξνπο φηαλ έρνπλ πιεκκπξίζεη.  

 Δπηβάιιεηαη πξφβιεςε απνξξνήο νκβξίσλ.  

 Απαηηείηαη αληηζηήξημε φισλ ησλ θαζέησλ ζηνηρείσλ ή κεηάζεζή ηνπο, φπνπ θηλδπλεχνπλ 
απφ ηελ εθζθαθή.  

 Απαηηείηαη αζθαιήο γεθχξσζε ησλ ζθακκάησλ γηα ηε δηέιεπζε νρεκάησλ θαη πεδψλ.  

 Απαγνξεχεηαη ε ππνζθαθή κεραλεκάησλ  

 Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ζην πφδη ηνπ πξαλνχο βαζηψλ εθζθαθψλ, αλ δελ ιεθζνχλ εηδηθά 
κέηξα.  

 Η πεξίθξαμε ησλ εθζθαθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην ρείινο ηνπ 
πξαλνχο.  

ΔΡΓΑΗΔ ΜΔ ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ (Γελ αθνξνύλ ην παξόλ έξγν) 

Σα ηθξηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε χςνο ζηα ηερληθά έξγα. Οη 

ζνβαξνί θίλδπλνη πνπ ελέρνπλ νη εξγαζίεο απηέο απαηηνχλ ηελ ηήξεζε απζηεξψλ θαλφλσλ 

αζθαιείαο. Σν είδνο ηνπ ηθξηψκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε, εμαξηάηαη θχξηα 

απφ ην χςνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Σημεία προσοχής  

 Αλάινγα κε ην χςνο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν 
ηθξίσκα.  

 Γηα ηα ζηαζεξά ηθξηψκαηα ζπληάζζεηαη ππεχζπλε δήισζε, κεηά απφ έιεγρν θαη πξηλ ηελ 
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή, ε νπνία 
θαηαηίζεηαη ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.  

 Σα κεηαιιηθά ηθξηψκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ θαη λα 
ζπλαξκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

 Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη απφ 
εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.  

 Σα ηθξηψκαηα δελ πξέπεη λα απνζπλαξκνινγνχληαη ελ κέξεη θαηά ηελ πξφνδν ησλ 
εξγαζηψλ.  

 Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά θαη θαιά ζπληεξεκέλα.  

 Σα ηθξηψκαηα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζην έδαθνο.  

 Σα ζηαζεξά ηθξηψκαηα πξέπεη λα δέλνληαη κε αζθαιή ηξφπν ζηελ νηθνδνκή.  

 Σα δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ην ειάρηζηνλ 60cm θαη λα απνηεινχληαη 
απφ ηξία καδέξηα.  

 Σα δάπεδα ησλ ηθξησκάησλ δελ πξέπεη λα ππεξθνξηψλνληαη.  

 Η ζχλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη 
ε λνκνζεζία.  
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 Πξέπεη λα ππάξρνπλ νπσζδήπνηε ρηαζηί αληεξίδεο.  

 Πξέπεη λα ππάξρεη ζε θάζε δάπεδν εξγαζίαο θνππαζηή (ζε χςνο 1m), παξάιιειε ζαλίδα 
ζην κεζνδηάζηεκα θαη ζσξάθην (ζνβαηεπί).  

 

ΚΤΡΟΓΔΣΖΔΗ 

ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά 

θξηζηκφηεξε ηελ αζθάιεηα ζηηο εξγαζίεο απηέο. 

εκεία πξνζνρήο  

 Ο μπιφηππνο είλαη κηα πξφρεηξε θαηαζθεπή θαη ε ππεξθφξησζή ηνπ ηνπηθά, εγθπκνλεί 
θηλδχλνπο θαηάξξεπζεο.  

 Σα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο 
θαινππψκαηνο νη εξγαδφκελνη, εθηφο ηνπ θξάλνπο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα 
γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άλσ θαη θάησ άθξα.  

 Καηά ηε θνξηνεθθφξησζε ηνπ νπιηζκνχ γηα ην ζηδέξσκα, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ε 
δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε θάησ απφ ηα αλπςσκέλα θνξηία.  

 Σα θηλνχκελα κέξε ησλ κεραλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνπή ή θάκςε ηνπ νπιηζκνχ, 
πξέπεη λα θέξνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πξνθπιαθηήξεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ.  

 Καηά ηηο εξγαζίεο ζθπξνδέηεζεο δελ πξέπεη λα κεηαθηλείηαη θαλείο, θάησ ή θνληά ζηνλ 
μπιφηππν.  

 Σα πηηζηιίζκαηα απφ λσπφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα 
ζεκεία δηέιεπζεο ησλ πεδψλ, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αηπρήκαηα.  
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ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΖ ΥΔΗΡΧΝΑΚΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΦΟΡΣΗΧΝ 

Η ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ είλαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ θαη 

βιάβεο ηεο πγείαο. Γηα απηφ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ νδεγίεο:  

 Να ρξεζηκνπνηείηαη θφξκα εξγαζίαο ρσξίο ειεχζεξα άθξα πνπ κπνξεί λα ζθαιψζνπλ 
θάπνπ ηελ ψξα ηεο κεηαθνξάο. 

 Να ρξεζηκνπνηνχληαη γάληηα εξγαζίαο θαη ππνδήκαηα αζθαιείαο κε κεηαιιηθή 
πξνζηαζία δαθηχισλ θαη αληηνιηζζεηηθή ζφια. 

 Αλ ππάξρεη θίλδπλνο πξφζθξνπζεο ή πηψζεο αληηθεηκέλσλ λα ρξεζηκνπνηείηαη θξάλνο. 

 Όηαλ ην θνξηίν είλαη βαξχ ε κεηαθνξά λα γίλεηαη κε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα. 

Καηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο:  

 ε ζπνλδπιηθή ζηήιε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε φξζηα ζέζε.  

 ηα πφδηα λα είλαη ιπγηζκέλα, αλνηρηά, ην θνξηίν λα βξίζθεηαη αλάκεζά ηνπο θαη ην έλα 
πέικα λα εθάπηεηαη ζην έδαθνο.  

 λα ηνπνζεηείηαη ην ζψκα ζνπ φζν πην θνληά ζην πξνο αλχςσζε βάξνο.  

 ην ζεκείν ιαβήο πξέπεη λα θξαηηέηαη ζηαζεξά θαη κε αζθάιεηα.  

 πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ ηνπ ζψκαηνο.  

Ιδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ αλχςσζε θνξηίσλ, έρεη ην χςνο αλχςσζεο ηνπ θνξηίνπ. 

πγθεθξηκέλα ζπληζηάηαη: 

 κεηαθνξά απφ ην δάπεδν κέρξη ηνπ χςνπο ησλ γνλάησλ. 

  κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ γνλάησλ κέρξη ηνπ χςνπο ησλ αγθψλσλ.  

 κεηαθνξά απφ ην χςνο ησλ αγθψλσλ κέρξη ην χςνο ησλ ψκσλ.  

Μεγαιχηεξν χςνο αλχςσζεο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξν επίπνλε πξνζπάζεηα, άξα θαη πην 

επηθίλδπλε. 

Καηά ηε κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη αθφινπζεο αξρέο: 

 Οη δηαδξνκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη, πξηλ ηε κεηαθνξά, γηα ηπρφλ χπαξμε κηθξνπαγίδσλ 
θαη ν θσηηζκφο λα είλαη επαξθήο.  

 Αλ έλα θνξηίν κεηαθέξεηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα, πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη νη 
θηλήζεηο ηνπο. Αλ ηα άηνκα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηξία, πξέπεη λα δηαηάζζνληαη θαζ’ 
χςνο. Σν ςειφηεξν απφ απηά δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη πνηέ ζηε κέζε.  

Σν θνξηίν πξέπεη λα θξαηηέηαη θάζεηα σο πξνο ην θέληξν βάξνπο ηνπ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

πεξηνξίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα λα θξαηεζεί ζε ηζνξξνπία. 

Απαγνξεχεηαη ε ξίςε πιηθψλ απφ ςειά εθηφο αλ ππάξρεη επηηεξεηήο πνπ ζα θξνληίδεη λα 

απνθιεηζηεί ν επηθίλδπλνο ρψξνο, ζα πξνζέρεη λα κελ πιεζηάζεη θαλείο θαη ζα θαλνλίδεη πφηε 

ζα αξρίδεη ή ξίςε.  

 

ΑΦΑΛΖ ΥΡΖΖ ΦΟΡΖΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ (ΣΤΠΟΤ-Λ) 

Όηαλ απαηηείηαη εξγαζία ζε χςνο, νη θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο 

ππνθαηάζηαην ησλ ζθαισζηψλ, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ:  

 ε εξγαζία απαηηεί δξαζηεξηφηεηεο κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ή πνιιψλ 
δξαζηεξηνηήησλ  

 ε εξγαζία απαηηεί ρεηξηζκφ νγθσδψλ ή βαξηψλ αληηθεηκέλσλ  
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 ν ρεηξηζηήο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ.  

Καηά ηε ρξήζε θνξεηψλ θιηκάθσλ ηχπνπ-Λ, ηα αθφινπζα κέηξα αζθαιείαο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε:  

i. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα έρνπλ ζήκαλζε CE απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

ii. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα ειέγρνληαη πξηλ ηε ρξήζε.  

iii. Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα δέρνληαη βάξνο κεγαιχηεξν απφ απηφ γηα ην νπνίν έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί νχηε λα μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή.  

iv. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 
ζρεδηαζηεί.  

v. Οη θιίκαθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε ζηαζεξέο θαη επίπεδεο επηθάλεηεο 
εθηφο εάλ έρνπλ εμαζθαιηζηεί γηα ηελ απνθπγή ηπραίαο κεηαθίλεζεο. Ο ρψξνο γχξσ 
απφ ηελ θνξπθή θαη ηελ βάζε ηεο θιίκαθαο πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφο.  

vi. Οη θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νιηζζεξέο επηθάλεηεο εθηφο εάλ έρνπλ 
εμαζθαιηζηεί ψζηε λα απνθεπρζεί ηπραία κεηαθίλεζε.  

vii. Όηαλ νη θιίκαθεο ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο πνπ είλαη δηάδξνκνη, πφξηεο θ.ιπ. ή ζε 
ζεκεία φπνπ κπνξεί λα κεηαθηλεζνχλ ιφγσ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ ή θπθινθνξίαο, 
ηφηε έλα δεχηεξν άηνκν πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζηε ζθάια ψζηε λα απνθεπρζεί 
ηπραία κεηαθίλεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα νξηνζέηεζε είλαη αξθεηή ψζηε λα 
δηαηεξήζεη ηελ θπθινθνξία θαη ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο καθξηά απφ ηελ θιίκαθα.  

viii. Οη κεηαιιηθέο θνξεηέο θιίκαθεο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξγαζίεο κε 
ειεθηξηθφ ξεχκα ή ζε ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα έιζνπλ ζε επαθή ειεθηξηθφ ξεχκα.  

ix. Οη θιίκαθεο πξέπεη πάληα λα αλνίγνπλ πιήξσο θαη λα ελεξγνπνηείηαη ν κεραληζκφο 
ζηαζεξνπνίεζεο.  

x. Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα αλεβαίλνπλ ςειφηεξα απφ ην δεχηεξν ζθαινπάηη απφ ηελ 
θνξπθή.  

xi. Οη ρεηξηζηέο δελ πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα θηάζνπλ ζε ζεκεία πην καθξηά απφ ην κήθνο 
ηνπ ηελησκέλνπ ρεξηνχ ηνπο εθαηέξσζελ ηεο θιίκαθαο. Δάλ απαηηείηαη λα θηάζνπλ πην 
καθξηά είλαη πξνηηκφηεξν λα κεηαθηλήζνπλ ηελ θιίκαθα.  

xii. Σα εξγαιεία ρεηξφο θαη άιια πιηθά κπνξεί λα γίλνπλ επηθίλδπλα εθηφο εάλ αθνινπζεζνχλ 
αζθαιείο πξαθηηθέο. Σνπνζεηψληαο ηα εξγαιεία ζε ζήθε ηα ρέξηα ηνπ ρεηξηζηή είλαη 
ειεχζεξα γηα λα αλέβεη ζηελ θιίκαθα.  

xiii. Όηαλ ν ρεηξηζηήο αλεβαίλεη ή θαηεβαίλεη ηε θιίκαθα πξέπεη έρεη πξφζσπν πξνο ηα 
ζθαινπάηηα.  

εκείσζε: Ο παξαπάλσ θαηάινγνο πηζαλψλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ δελ λαη 

εμαληιεηηθφο. Δηδηθά κέηξα πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 
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ΥΠΑΙΘΡΙΕ ΕΡΓΑΙΕ Ε ΥΝΘΗΚΕ ΚΑΥΩΝΑ 

Οη νδεγίεο απηέο ελδηαθέξνπλ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ απαζρνινχληαη ζε ππαίζξηεο 
εξγαζίεο.  

Θεξκηθή θαηαπφλεζε εξγαδνκέλνπ εκθαλίδεηαη φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ είλαη 
πνιχ ζεξκφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε θνπηαζηηθή ή κε εξγαζία κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή 
κείσζε παξαγσγηθφηεηαο ή κείσζε ηεο πξνζνρήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή αηπρήκαηνο 
ή αίζζεζε δπζαλεμίαο ή αθφκε θαη βιάβε ζηελ πγεία ηνπ εξγαδνκέλνπ. Σέηνηα θαηάζηαζε 
κπνξεί λα ππάξμεη ζαλ ζπλέπεηα θαχζσλνο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

 Μπτθέο ζπζπάζεηο (θξάκπεο ησλ ζεξκαζηψλ). Παξαηεξνχληαη ζε άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε 
ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία. Πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε απψιεηα αιάησλ θαη πγξψλ 
ιφγσ εθίδξσζεο. Δκθαλίδνληαη εληνλφηεξα αλ ν εξγαδφκελνο έρεη πηεί πνιχ λεξφ ρσξίο 
φκσο λα αλαπιεξψλεη θαη ηα άιαηα. Η πάζεζε δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλε. Δκθαλίδεηαη 
απφηνκα. 

 Θεξκηθή εμάληιεζε (θαηάξξεπζε απφ ηε δέζηε). Παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε άηνκα πνπ δελ 
είλαη ζπλεζηζκέλα λα εξγάδνληαη ζε πεξηβάιινλ ζεξκφ θαη πγξφ. Πξνθαιείηαη απφ ηελ 
ππεξβνιηθή απψιεηα λεξνχ θαη άιαηνο απφ ην ζψκα.  

 Θεξκνπιεμία. Παξαηεξείηαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πεξηβάιινλ πνιχ ζεξκφ θαη 
πγξφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνθαιείηαη απφ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο 
ιφγσ αδπλακίαο απνβνιήο ζεξκφηεηαο φηαλ ε εθίδξσζε εκπνδίδεηαη. Δκθαλίδεηαη αηθλίδηα  

ρεηηθή Δγθχθιηνο 130329/95 “Αληηκεηψπηζε ηεο ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 

ην ζέξνο” 

εκείσζε: Οη αλσηέξσ νδεγίεο είλαη επηπιένλ ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ (δηαιείκκαηα ή/θαη 

παχζε εξγαζίαο) πνπ ελδερφκελα λα πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε ηνπ Δξγνηαμίνπ, 

χζηεξα απφ ζρεηηθή ππφδεημε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο. 
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ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ ΔΛΔΓΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

 

 

 

ΛΤΜΠΔΡΗΟ ΚΟΤΝΑ 

Πνι. Μερ. κε Α΄β. 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 

Μεραλ. Μερ. κε Α΄β. 
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Γ.Σ.Δ. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛ/ΟΤ 
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Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α΄β. 
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